
کسب کنند، ، برای افرادی است که قصد دارند در این آزمون شرکت کرده و نمره قبولی  eptجزوه تضمینی آزمون زبان

استفاده از یک منبع آموزشی است که در آن مطالبی گفته شده است  EPT نخستین گام در راه قبولی در آزمون زبان انگلیسی

 .که به احتمال زیاد سواالت آزمون در آن گفته شده باشد

که در آزمون سوال های مختلفی های متنوعی تشکیل شده است، متقاضیان باید در خصوص بخشاز بخش ept آزمون زبان

  .بپردازیم ept شود مطلع شوند. در ادامه قصد داریم به صورت کال به بررسی جزه تضمینی آزمون زبانمی

  

 های تضمینی اینکنند تا در این مسیر موفق باشید استفاده از جزوهکه به شما کم می EPT منابع مهم و اصلی در آزمون زبان

 .آزمون است

  

 ept ی آزمون زبانمعرفی جزوه تضمین
. ها به تفکیک پاسخ دهندباشد که داوطلبان الزم است به هر یک از سؤالهای مختلفی میشامل موارد و قسمت ept آزمون

توانند با مطالعه دقیق هر یک از این منابع ، به اطالعات جامعی دست باشد متقاضیان عزیز میمختلف می ept منابع آمون

باشد که در این صورت جزوه تضمینی ها امری دشوار مینظر مطالعه دقیق آنیابند. اما با توجه به حجم فراوان کتب مورد

 .توان بهترین منبع برای قبولی در این آزمون دانسترا می ept آزمون زبان

باشد. افزایش دامنه لغات یکی از موارد مهمی است که شامل ارائه لغات الزم می ept بخشی از جزوه تضمینی آزمون زبان

متقاضیان عزیز الزم است نسبت به آن اطالعات درست و صحیحی داشته باشند. در این جزوه کلیه لغاتی الزم و داوطلبان و 

در همین  ept نمونه سواالت آزمون ضروری برای شرکت در این آزمون نیازمند می باشند، گردآوری شده است. بخشی از

 .جزوات قابل استخراج است

به pte باشد. بخشی از سؤاالت آزمون نیز ، شامل گرامر و دستور زبان می  eptبخش دیگر جزوه تضمینی آزمون زبان

شود که داوطلبان عزیز الزم است به تعدادی از این سؤاالت پاسخ صحیح دهند. سؤاالت مربوط به دستور زبان مربوط می

 .مطالعه دقیق نمونه سؤاالت نیز ازجمله نکاتی است که برای آمادگی در این آزمون بسیار کمک خواهد نمود

  

  

 پاسخ دهید ept راحتی می توانید به تمامی سواالت آزمون به ept جزوه تضمینی آزمون زبانبا مطالعه دقیق 

  

  

  

  

 ept بهترین جزوه کامل آزمون
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خواهیم پرداخت. امکان دانلود رایگان جزوه ای پی تی برای کلیه  ept بهترین جزوه کامل آزمونارائه   در ادامه به

می  ept عالوه بر دریافت جزوه تضمینی آزمون زبان داوطلبان و متقاضیان عزیز فراهم شده است. هر یک از داوطلبان

توانند از نکات الزم برای قبولی در این آزمون نیز آگاه شوند. در ادامه برخی از قسمت های این جزوه را برای آشنایی شما 

 .داوطلبان عزیز ارائه خواهیم نمود

در سایت های مختلف وجود دارند که گاهی برای سوءاستفاده و تنها منفعت هات های مالی ، به عنوان  منابع آزمون ها

گاها برخی از آنان اصال  فایل ها و جزوه هایی را به مخاطلبان و داوطلبان ارائه می نمایند که ept بهترین جزو کامل آزمون

 .به صورت اصولی تهیه نشده اند و هیچ گونه کمکی به داوطلبان نخواهد کرد

  

 .کیک کنید  eptجدول زمان بندی آزمون جهت اطالع از

  
 .باال خواهد بود ept آزمون احتمال قبولی در گرامر و کلمات زبان انگلیسیدر صورت آشنایی با 
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 ept جزوه گرامر
  

 

داوطلبانی که بتوانند به مطالعه دقیق این مربوط به سواالت گرامر می باشد. آن دسته از  ept بخشی از سواالت آزمون

سواالت بپردازند و تست های مربوط به این نمونه سواالت پاسخ دهند ، خواهند توانست به تمامی سواالت در زمان آزمون 

 .پاسخ دهند ept جزوه تضمینی آزمون زبان با توجه به همین

  

 .کلیک کنید مشاوره قبلی آزمون تافلبرای استفاده از 

  

 زمان ها

 :زمان حال استمراري

am 
 فاعل+ is + دار ing فعل

are 
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I am playing                                 we are playing                     You are playing           You are playing 

He                   She is playing                   They are playing             It 

 .کنیمرا با فاعل عوض می  to be جاي مشتقات : طرز سوالی کردن

He is coming          Is he coming? 

 .اضافه می کنیم  to be را به مشتقات not کلمه : طرز منفی کردن

We are talking                          we aren't talking. 

 Now –at present نشانه های مهم : عالمت

At the moment – right now-just-sor the ting being 

We ……our house now .(to clean)                          are cleaning 
Reza …in the pool now .(to swim)                          is swimming 
At present they….to the music .(to listen)               are listening 

  

 فاعل +have, has+ been+ ing فعل : حال کامل استمراري ) ماضی نقلی استمراري (

 twice - be fore - never - ever - so far - up to now - as yet – recently - lately - times : نشانه هاي مهم

برای هر دو زمان می باشد  for, since اکثرنشانه هاي حال کامل وحال کامل استمراري یکی می باشد به عنوان مثال :تذکر

 . هر دو زمان جزو گزینه ها باشند، حال کامل استمراري مقدم استچنانچه درتستی 

 . عالمت اصلی است 3زمان گذشته داراي 

 ago : قبل - last : گذشته - yesterday : دیروز

  

We …….. the letters yesterday.(to post)            posted 
……. she …. you last month?(to help)                Did-help 

Ali …. his car two weeks ago.(not to sell)            didn't sell 

 تمرین های مربوط به زمان ها

 .پاسخ سواالت گزینه های ستاره دار می باشد : توجه ویژه

1-He ….. English for two hours. 

1-studies            2-is study             * 3-has studied               4-is studding 

2-My sister ….. lunch before we arrived. 
1.cooks                  * 2.had cooked                      3.will cook                   4.is cooking 



3-They……the house when I arrived. 
*1.were leaving                      2.leave                       3.are leaving             4.will leave 

4-……. you …. the letters two days ago? 
1.Did-post                   2.Does-post                       * 3.Did-posted                     4.Do-posted 

5-she could have solved it if I ……… her. 
1.help                      * 2.had helped                        3.have helped                   4.willhelp 

6- if my brother studied hard, he ….. his exams. 
1.could pass                           2.will pass                   3.had passed                        4.passes 

7-if he …. here today, you could visit him here. 
1.was                          2.is                        3.were                             4.has been 

8-we can go on a picnic unless it …… . 
1.rains                          2.rained                          3.had rained                  4.would rain 

9-You …… wash the dishes if they ordered you. 
1.will                   2.would have                        3.would                     4.had 

10-If you …. your money, you would have a house. 
1.save                2.had saved                         3.will save                   4.saved 

11-I know they…… stayed here if we had invited them. 
1.will                            2.would                       3.would have               4.would be 

12-she would have certainly passed her exam if she …hard. 
1.had studied                     2.studied                 3.studies                   4.would study 

13-If my mother …. with us, we would have enjoyed our travel much more. 
1.travelled                2.traveles                  * 3.had traveled             4.would travel 

  ept نحوه دانلود رایگان جزوه زبان
می توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل در تماس باشید. جزوه تضمینی  ept دانلود رایگان جزوه زبانجهت 

هر ساله در تغییر می باشد. با توجه به  ept سواالت در آزمونشامل بخش های مختلفی می باشد. سطح  ept آزمون زبان

اینکه داوطلبان خود را هر ساله برای این آزمون هر چه بیشتر آماده می نمایند، بنابراین سواالت در سال های اخیر رو به 

 .مایدرا برجسته تر می ن  ept دشواری بوده است. این موضوع ضرورت دارا بودن بهترین جزو کامل آزمون

برای کلیه داوطلبان تنها با استفاده از یک تماس فراهم شده است. بنابراین کافی  ept امکان دانلود جزوه رایگان جزوه زبان

از مشاوره های  ept است با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید تا عالوه بر دریافت بهترین جزوه کامل آزمون

 .بهره مند گردند الزم برای قبولی در این ازمون

  

  



[caption id="attachment_30265" align="aligncenter" width="324"]

 کانال تلگرامی جزوه تضمینی آزمون زبان 
ept[/caption] 

  

 ept اخبار پیرامون جزوه تضمینی آزمون زبان

 چند است؟ EPT آیا می دانید نمره قبولی در آزمون 

را در این آزمون کسب نمایند، مدرک آن ها دارای  50، داوطلبانی که بتوانند نمره 1401سال  ept حد نصاب قبولی آزمون 

 .اعتبار می باشد

 خردادماه دانشگاه آزاد EPT آخرین مهلت ثبت نام آزمون 

 23دانشگاه آزاد اسالمی جمعه  1401خردادماه  EPT نام آزمونروابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد، مهلت ثبت

 .ماه به پایان می رسداردیبهشت

 شود؟چه زمانی و در چه شهرهایی برگذار می EPT آزمون

همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز ، اصفهان، شیراز،  ۱۴۰۱خرداد ماه  ۶این آزمون روز جمعه مورخ 

خرم آباد، اراک، بوشهر و زاهدان کرمانشاه، رشت، کرمان، اردبیل، کرج، ساری، یزد، همدان، ارومیه، قزوین، گرگان، 

 .حوزه( برگزار خواهد شد ۲۱)جمعاَ 

 ept دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 

 .خردادماه است ۴زمان دریافت کارت ورود به جلسه روز چهارشنبه 

  

 .مطالب این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

 خالصه مطلب

شود مسلط باشند. به همین منظور یان باید به تمامی مباحثی که در آزمون گفته می، متقاضept برای شرکت در آزمون

ها را تهیه و سپس مطالعه شود. تمامی داوطلبین باید جزوهمنتشر می  ept جزوه تضمینی آزمون زبانمنابعی تحت عنوان 

 .کنند تا بتوانند نمره قبولی کسب کنند



ها انگیلیسی است پس کلیه داوطلبان انگلیسی است و همه سواالت و جواب از آنجایی که این آزمون مربوط به زبان

 .بایست با کلمات انگلیسی و گرامر آشنایی زیادی داشته باشندمی

ایم، در صورت پرداخته ept در مقاله باال ما به صورت کامل به بررسی و آشنایی با مبحث جزوه تضمینی آزمون زبان

  انید با همکاران ما تماس حاصل فرماییدتوهرگونه مشکل و ابهامی می
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