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1. There is no way to ......... when the project will be finished since the materials have not 
even arrive yet.

 
2. It would be expensive to ......... the new car. 

 
3. The youth ......... to climb out the window while the teacher wasn’t looking, but he was 
caught. 

 
4. We ......... the old town on foot for the first couple of days after arriving in the city.  

 
5. Leaders of the different teenage gangs are meeting today to ......... a plan and stop the 
violence in their city.

1) supply 2) attack 3) extinguish 4) predict 

 هفتم، لغت ۲۲درس  یازدهم، لغت ۲۱درس  سوم، لغت ۱۲درس  نهم، لغت ۸۳درس 

1) understand 2) tear 3) build 4) repair 

 ۱۱۱صفحۀ  لغات دبیرستان - ۱۶۲و  ۱۱۱، ۲۱۱صفحات 

1) attempted 2) destroyed 3) understood 4) built 

 لغات دبیرستان ۱۶۲و  ۱۱۱، ۲۱۱صفحات  چهارم، لغت ۸درس  ۱۱۶صفحۀ 

1) constructed 2) exhibited 3) explored 4) charged 

 ۲۲۳صفحۀ  چهارم، لغت ۱۴درس  تم، لغت هش۲۳درس  هفتم، لغت ۸درس 

1) hide 2) take 3) devise 4) assure 

 - هفتم، لغت ۱۴درس  ۱۱۳صفحات  ۸۳و  ۳۶، ۶۱صفحات 
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6. They ......... him of the dangers of sailing alone.

 
7. The movie ......... something for both children and adults.

 
8. My sister helped me ......... my wedding memories by filming the ceremony.

 
9. My daughter will ......... the fact I have cancelled her mobile phone service.

 
10. He tends to ......... when talking about his accomplishments.

 
11. Doctors operated on the woman to ........ a large tumor in her stomach.

 
12. After the baby is born, the parents will most likely ........ the housework because they 
will not have time for it.

 
13. The man was able to ........ in the snow because he had warm clothing.

1) verified 2) warned 3) located 4) addressed 

 یرستانلغات دب Fast Readingکتاب  - ۸۶و  ۱۴، ۲۸صفحات 

1) contains 2) cancels 3) rejects 4) devours 

 هشتم، لغت ۸۶درس  دهم، لغت ۲۲درس  دوم، لغت ۱۸درس  دهم، لغت ۱۶درس 

1) relieve 2) discover 3) rely 4) preserve 

 نهم، لغت ۸درس  ۱۴۸صفحۀ  سوم، لغت ۲۳درس  ۶۸صفحۀ 

1) enhance 2) resent 3) provide 4) offer 

 ۱۴۴و  ۲۳۲، ۲۲۲ات فحص دهم، لغت ۸۳درس  تم، لغت هش۱۴درس  ، لغت سوم۲۸درس 

1) show 2) dwindle 3) exaggerate 4) expect 

 ۶۴صفحۀ  چهارم، لغت ۱۲درس  ، لغت هفتم۱درس  ۸۳و  ۸۴صفحات 

1) remove 2) bear 3) accept 4) take 

 ۲۴۴و  ۳۶، ۲۴صفحات  ۲۳و  ۱۸، ۱۲صفحات  ۱۴و  ۱۱ات فحص ۱۳۶و  ۱۲۱، ۲۶صفحۀ 

1) support 2) employ  3) embrace 4) neglect 

 ، لغت نهم۲۲درس  ، لغت آخر۲۶درس  ۲۶۱صفحۀ  نهم، لغت ۱درس 

1) suppose 2) survive 3) create 4) detest 

 دهم، لغت ۱۲درس  ۴۶صفحۀ  ، لغت ششم۴درس  ۲۸و  ۲۳ۀ صفح
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14. His suggestion can ......... the desired results.

 
15. The investigation ......... that the police officer had done nothing wrong. 

 
16. The manufacturer had to admit fault when the number of complaints from angry 
customers became too many to ......... .

 
17. Even short poems are difficult to ......... if you do not have a strong command of the 
language.

 
18. The robber continued to ......... that he stole the money, but the police had proof that he 
was lying.

 
19. In 1972, Japanese soldier Shoichi Yokoi was ........ on Guam, having spent 28 years hiding 
in the jungle thinking World War II was still going on.

 
20. The urbanization of Canada ......... generally from east to west.

 
 

 

1) produce 2) afford 3) submit 4) accept 

 ۲۳و  ۱۸، ۱۲صفحات  ، لغت نهم۲۱درس  ، لغت دوم۲۴درس  ، لغت دهم۱۸درس 

1) drenched 2) awarded 3) concluded 4) twisted 

 - ۲۱۴و  ۸۳، ۲۲صفحات   ۱۴۳و  ۲۶۸، ۱۲صفحات  اول، لغت ۱۴درس 

1) lift 2) ignore 3) promote 4) convince 

 ۲۲۲و  ۶۸صفحۀ  پنجم، لغت ۲۸درس  ، لغت هشتم۲۲درس  ۲۴۱و  ۲۴۲، ۸ات صفح

1) involve 2) engage 3) detain 4) compose 

 ۸۶صفحۀ  Fast Readingکتاب  ۲۸۲و  ۲۱۲، ۲۴۶صفحات  ، لغت یازدهم۱۳درس 

1) delay 2) control 3) deny 4) impede 

 ۲۴۱و  ۲۲ ،۲۸صفحات  ۲۸۱و  ۱۲، ۱۴فحات ص ۴۴و  ۶۱، ۱۸صفحات  ۲۸۸و  ۲۱۶، ۲۱۲صفحات 

1) confined 2) provoked 3) discovered 4) elicited 

 ۲۱۳صفحات  سوم، لغت ۲۳درس  ۲۴۱و  ۲۴۸صفحات  دوم، لغت ۲۴درس 

1) proceeded 2) excluded 3) proved 4) incorporated 

 ۸۸صفحۀ  ، لغت اول۱درس  ۲۸۴و  ۲۲۳، ۲۶فحات ص آخر، لغت ۸درس 
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21. Everyone cheered and ......... each other when the news was announced.

 
22. Somerset Maugham once said, it’s a funny thing about life; if you ......... to accept 
anything but the best, you very often get it.

 
23. We must be ready to ......... our enemies in the battle.

 
24. Ether is a substance that ......... very rapidly.

 
25. The cat ran up a tree to ......... itself from the dogs.

 

  گزینۀ آزمون  ۲۴۴از مجموعEPT در کتاب  گزینه ۸۸، ۸۴ماه  اردیبهشتFast Vocab وندیمهرداد زنگیه 

 موجود بودند. Fast Readingهم در لغات مهم انتهای کتاب  گزینه ۸موجود بودند و 
 

  گزینۀ آزمون  ۲۴۴از مجموعEPT بودند. واژه ۲۴۱از لغات کتاب  گزینه ۸۴، ۸۴ ماه اردیبهشت 

  گزینۀ آزمون  ۲۴۴از مجموعEPT بودند. لغات ضروری تافلاز لغات کتاب  گزینه ۸۱، ۸۴ ماه اردیبهشت 

  گزینۀ آزمون  ۲۴۴از مجموعEPT بودند. واژه ۲۲۴۴ها از لغات کتاب گزینه درصد ۲حدود ، ۸۴ ماه اردیبهشت 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) persuaded 2) discouraged 3) absorbed 4) embraced 

 آخر، لغت ۲۶درس  ، لغت سوم۱۴درس  ۲۲۶و  ۲۲۲، ۲۴۸صفحات  ، لغت اول۱۱درس 

1) refuse 2) realize 3) admit 4) confirm 

 ، لغت دوم۱درس  ۸۲و  ۱۸، ۱۲صفحات  ۲۱۱و  ۸۶صفحۀ  یازدهم، لغت ۸۳درس 

1) fail 2) loose 3) defeat 4) lack 

 ۱۴و  ۲صفحۀ  ، لغت دهم۱۲درس  ۲۱۴صفحۀ  ۸۱و  ۲۲صفحۀ 

1) prolongs 2) evaporates 3) attributes 4) introduces 

 ۱۴۸و  ۳۴، ۸۴صفحات  ۱۶۲صفحۀ  هشتم. لغت ۲۱درس  ۸صفحۀ 

1) protect 2) protest 3) encounter 4) exit 

 ۱۶۳صفحۀ  Fast Readingکتاب  ، لغت سوم۱۴درس  ، لغت نهم۱۲درس 

با پاسخ کامـالً تشریحی و  و ... EPT ،MSRTی هابرای دریافت سؤاالت آزمون
 یا  www.FastZaban.comسایت تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما
t.me/FastZaban .مراجعه نمائید 


