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 ۷۹ماه مهر EPTسؤاالت آزمون 

 (محمدرضا ربیعی)با تشکر از استاد وندی مهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی
 

Section Two: Part One  

Read the following sentences. In each sentence, choose the number of the 
underlined word or group of words that is NOT correct.  

26. Mammals are among the most adaptable animals on the planet. They find on  
                          1                                                                                       2                              3 

every continent and in every ocean, and range in size from tiny bumblebee bats  
                                                    4 

to enormous blue whales.  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱۱بخش معلوم و مجهول، ) are found ← ۳: گزینۀ پاسخ

27. Taxes pay for services like firefighters and police; they built roads, and also  
                         1                                                                                                 2 

public schools. Tax money also pays for national defense and military.  
           3                                                                              4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۳و  ۹های بخش فعل،) roads build ← ۲: گزینۀ پاسخ

28. Stress, in everyday terms, is feeling that people have when they are  
                                                                  1 

overloaded and struggling to cope with demands. These demands can be related  
                       2                                                                                                                     3 

to finances, work, relationships, and other situations.  
                                                                                      4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۲بخش همان نکتۀ پرتکرار!!! ) feeling a is ← ۱: گزینۀ پاسخ

  

با پاسخ کامـالً تشریحی و  و ... EPT ،MSRTی هاآزمونبرای دریافت سؤاالت 
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 کانال تلگرامی ما

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 



 برند زبان ارشد و دکتری در ایران( نیترپرفروش)برترین و  وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی 
 

2 

29. Migraine attacks can cause significance pain for hours to days and can be so  
                      1                                               2                                     3    

severe that the pain is disabling.  
                                           4 

 (Fast Grammar پرفروشکتاب  ۱۱و  ۸ هایبخشها، صفت) antsignific ← ۲: گزینۀ پاسخ

30. Agriculture was the key development in the rise of sedentary human  
                                                                                             1 

civilization, whereby farming of domesticated species creates food surpluses  
                                                                2                                              3 

that enabled people to live in cities. 
                                              4 

 (Fast Grammarکتاب  ۱۱و  ۹ هایبخشها زمان فعل و تطابق زمان) created ← ۳: گزینۀ پاسخ

 ۱درستی استفاده شده و گزینۀ به rise اسماز  ofو حرف اضافۀ  theدقت کنید که بین حرف تعریف 

 بسیار بسیار صحیح است!!!!

31. One of early examples of public shopping areas comes from ancient Rome, in  
                  1                                                              2 

forums where shopping markets were located.  
                    3                                                     4 

که در دورۀ فشردۀ  Fast Grammar کتاب پرفروش ۸بخش ) the earliestof ne o ← ۱: گزینۀ پاسخ

 (بر روی آن تأکید کردیم. مهر قبل از آزمون

32. Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams,  
                                                                                1 

each with students of different levels ability, use a variety of learning activities  
                                                              2                                          3 

to improve their understanding of a subject. 
                                                                        4 

 ۸و  ۱ هایبخش)  ability levelsdifferentیا   ability levels ofdifferent ← ۲: گزینۀ پاسخ

 (Fast Grammar کتاب پرفروش

 

تا  ۴۹ادوار گذشته از )اسفند  EPTبانک سؤاالت آزمون  تهیۀ کتاب پرفروشبرای   
سایت به وب )چاپ انتشارات جنگل( تحلیلی-پاسخ کامـالً تشریحیبا  (۴۹مهر 

www.FastZaban.com  کانال تلگرامی مایا 
t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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33. Self-confidence is extremely important in almost every aspects of our lives,  
                                                             1                                                     2 

yet so many people struggle to find it. People who lack self-confidence can find  
                    3 

it difficult to become successful.  
                            4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱بخش )  aspectevery ← ۲: گزینۀ پاسخ

34. Another argument against stadiums is the inconvenient caused by the traffic  
                       1                                                                        2 

jams during home games, and the loss of television airtime of previously watched  
                                                                                                                                       3 

programs to sporting events.  
                                  4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱۱ و ۲های بخشپسوندها، ) the inconvenience ← ۲: گزینۀ پاسخ

35. If we continue down this road, there can be not surprise about what awaits  
                                                 1                                                     2 

us at the end. After all, it is a tale that has been told time and again throughout  
                                                     3                                                            4 

history.  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱بخش ) surprise no ← ۲: گزینۀ پاسخ
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much , Long Wall to Freedomhis autobiography,  Mandela publishedn 1994, I .36 
                                         1                                                                                                               2 

of which he had been secretly written while in prison.  
                                             3                                               4 

 (Fast Grammarکتاب  ۱۱بخش معلوم و مجهول، ) had secretly written ← ۳: گزینۀ پاسخ

مهرماه هم  ۀسر کالس فشردکه  است EPT ۷۹ شهریورماهآزمون  ۳۲عیناً همان تست  تستین ا

 .میکرد را حلآن 

37. A book inspire the 2013 movie Mandela: Long Wall to Freedom. He also  
                   1                                                                                                                          2 

published a number of books on his life and struggles.  
                                     3                                                  4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۹بخش )  inspiredA book ← ۱: گزینۀ پاسخ

38. In 2009, Mandela’s birthday (July 18th) was declared Mandela Day, an  
                                                                                                1 

international day to promote global piece and celebrate the South African  
            2                                                      3 

leader’s legacy.  
             4 

 = صلح peace (تست امال!!!)  peaceglobal ← ۳: گزینۀ پاسخ

39. According to the Nelson Mandela Centre of Memory, the annual event is  
                                                                                                                                   1 

meant encourage citizens worldwide to give back the way that Mandela has  
                      2                                                           3 

throughout his lifetime. 
                     4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۹بخش ) encourage to ← ۲: گزینۀ پاسخ
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40. Although bringing flowers to the sick is an old custom but it remains popular.   
                                 1                                   2                                            3                            4        

که سر کالس  Fast Grammarکتاب ( ۴)بخش  ۳۳عیناً مشابه نکتۀ مهم صفحۀ ) it ← ۳: گزینۀ پاسخ

 (م.شردۀ مهرماه هم روی آن تأکید کردف

41. For make these experiences more exciting, music artists are turning to  
          1                                                                     2                                             3 

mobile-friendly tools. 
             4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۹بیان هدف، بخش ) to ← ۱: گزینۀ پاسخ

42. My little sister, who afraid of thunder and lightning, hid under the bed.  
                  1                          2                                                 3                       4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱بخش ) afraid /wasis who ← ۲: گزینۀ پاسخ

 

 ۸۱در  ده هزار جلدفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 

 ماه اخیر
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43. This wool mainly comes from the Bactrian camel, which has two humps and  
                                1                         2                                                 3 

is native of central Asia. 
                  4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱۳بخش مبحث حروف اضافه، ) to ← ۴: گزینۀ پاسخ

 !!! forنه ، دواستفاده ش toحرف اضافۀ فقط از  بایستی native صفت بعد ازدقت کنید که 

 .دواستفاده ش ofحرف اضافۀ از  باشد هم بایستی بعد از آن اسم nativeدر حالتی که 

44. On Earth, oxygen is more commoner than any other element.  
         1                                                        2                        3                      4 

)عیناً مشابه همین  (Fast Grammar کتاب پرفروش ۸بخش ) common more ← ۲: گزینۀ پاسخ

 حل کردیم و روی نکتۀ آن تأکید کردم.( تست را سر کالس فشردۀ مهرماه

voiceprint.  acalled  it isthat  wavesvoice makes a pattern of sound  person’sA  .45 
                  1                                                                           2                  3                4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱بخش ) is ← ۳: گزینۀ پاسخ

 مشابه این تست را هم سر کالس فشردۀ مهرماه حل کردیم.

46. The 1965 war between India and Pakistan was second battle between the  
               1                         2                                                             3                                         4 

two countries.  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۲بخش کاربرد حروف تعریف، ) second the ← ۳: گزینۀ پاسخ

47. Despite of the efforts to end slavery in the North, in the South slavery  
                1                                     2                                                 3 

continued.  
        4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱۳بخش ) Despite ← ۱: گزینۀ پاسخ

نبایستی  despiteبعد از )مشابه همین تست را سر کالس فشردۀ مهرماه حل کردیم و بارها روی این نکته که 

 ، تأکید کردم.(استفاده شود ofاز حرف اضافۀ 

48. Minerals are the materials that makes up the rocks of Earth’s crust. 
                  1                                                      2                         3                    4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۷بخش مطابقت فاعل و فعل، ) make ← ۲: گزینۀ پاسخ
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49. Students with disabilities are often faced with numerous challenge as they  
                             1                                                  2                                            3 

progress through their school years. 
                                      4  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش (۱بخش ) ۵نکتۀ پرتکرار صفحۀ ) schallenge ← ۳: گزینۀ پاسخ

50. In Montessori classrooms, children make to creative choices in their learning,  
                            1                                                                   2  

while the classroom and the teacher offer age-appropriate activities to guide the  
                                     3                                                                                          4 

process.  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱۵بخش ) make creative choices ← ۲: گزینۀ پاسخ

51. A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection,  
                                                                                                                  1 

refraction, and dispersion of light in water droplets resulting of a spectrum of  
                                             2                                                               3 

light appearing in the sky. It takes the form of a multicolored circular arc. 
                                                                     4  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۳۱بخش )  inresulting ← ۳: گزینۀ پاسخ

52. The passage of a year can bring a marked change in the weather and the  
                          1                                                                                 2 

surrounding environment. The four seasons-winter, spring, summer, autumn- 
          3 

can vary significant in characteristics and can prompt changes in the world  
                    4 

around them.  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۸بخش کاربرد قیدها، ) lytvary significan ← ۴: گزینۀ پاسخ

53. In the spring, seeds take root and vegetation begins to grow. The weather is  
                 1                                                                                         2                           3 

warmer and often more wet. 
                                            4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۸بخش ها، شکل تفضیلی صفت) wetter ← ۴: گزینۀ پاسخ
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54. Animals wake or return from warmer climates, often with newborns. Melting  
                                                 1  

snow from previous season, along with increased rainfall, can cause flooding  
                                   2                                                       3            

along waterways.  
             4 

کتاب ( ۱۲)صفحۀ  ۲بخش ، theکاربرد حرف تعـریف ) previous season the ← ۲: گزینۀ پاسخ

 (Fast Grammar پرفروش

ده و ـدرستی استفاده شبه increased صفتاز  rainfall اسم قبل از ۳گزینـۀ در دقت کنید که 

 :متن سؤال از متن زیر گرفته شده !!!!اصــــــالً و ابــــداً مشکلی ندارد ۳گزینۀ 
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55. Nutrition, nourishment, or aliment, is the supply of materials-food-required  
                                                                                                      1                                          2 

organisms and cells to stay alive. In science and human medicine, nutrition is the  
                                                 3 

science or practice of consuming and utilizing foods.  
                                      4 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱۳و  ۱۱های بخش) by required ← ۲: گزینۀ پاسخ

 

 

 

 

 

 تیسا یـآمار رسماد به ـبا استن ،یوندهـرداد زنگیـمهاستاد  یآموزش-یفیتأل گروه

و  69 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب ۀخان»

 است. 69

 «کتاب ۀخان» تیسانام آن را در  دیتوانیکتاب م کی هایچاپاطالع از تعداد  یبرا -

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 

ر د دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

 :دیمالحظه بفرمائ («کتاب ۀخان» تیسا)از  ریز یهانکیل
 

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187 
 

http://ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=491381 
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Section Two: Structure Part Two   

In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically 
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and 
mark your answer sheet.  

56. 

1) Carolyn gave a cat to her aunt.  

2) The air grew thin within a day.  

3) The man’s feet sank into the water.  

4) He began wonder about him.  

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۹بخش ) wonder to began ← ۴: گزینۀ پاسخ

57. 

1) One of her books were missing.  

2) The telephone in my hotel room. 

3) The actor played the role of a teacher. 

4) Probably he was running a fever again. 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۸خش ب) missing was ← ۱: گزینۀ پاسخ

، تأکید استفاده شود فعل مفرداز  یستیبا one of بعد ازبار روی این نکته که  چند)سر کالس فشردۀ مهرماه 

 کردم.(

58. 

1) I would move to Japan if I speak Japanese. 

2) It lowers the risk for certain diseases. 

3) At last, we could see them in the diseases. 

4) Behavior should be tracked and stored. 

 (Fast Grammar کتاب پرفروش ۱۷خش ساختارهای شرطی، ب)  pokesif I  ← ۱: گزینۀ پاسخ
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 :۷۹ رماهمهتحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: ۹۹مهرماه  EPTآزمون از سؤاالت بخش گرامر 

 (،Fast Grammar کتاب ۸)بخش  ها و قیدهاصفتاز نکات مربوط به تست  9

 (،Fast Grammar 6)بخش ها نکات مربوط به فعل و زماناز تست  9

 ،(۱)بخش  هااسماز نکات مربوط به تست  ۳

 (،۲)بخش  حروف تعریفاز نکات مربوط به تست  ۳

 (،۱۱)بخش  ساختارهای مجهولیاز نکات مربوط به تست  ۳

 (،کتاب ۱۳)بخش  حروف اضافهاز نکات مربوط به تست  ۳

 (،۴)بخش  هاوارههانواع جملاز نکات مربوط به تست  ۳

 (،Fast Grammar 9)بخش  مطابقت فاعل و فعلاز نکات مربوط به تست  ۱

 (،کتاب ۴۱)بخش  پسوندهااز نکات مربوط به تست  ۱

 و (،کتاب ۱۱)بخش  انتخاب کلماتاز نکات مربوط به تست  ۱

 (9۱)بخش  شرطی ساختارهایاز نکات مربوط به تست  ۱

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 
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 ماهرذآ MHLEو  UTEPT،MSRT ،EPT یهادر آزمون یقبول برای تهران روزۀ ۳ فشردۀ دورۀ  ☑

شور( ک یمنابع زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش)مؤلف  یوندهیزنگ مهرداداستاد  سیبا تدر 69

 برگزار خواهد شد. 
   

 یدکتر بانز یهاآزمون یبرا یآمادگۀ دور نیترجامع
 

 ۹۹ ماهذرآ ۸تا  ۷: یبرگزار ختاری ��

 ۱ ۀساختمان بهمن، طبق د،یجاو یریمن ابانیانقالب، نبش خ دانمی تهران،: آدرس -

 ساعت 9۲: دوره طول -
 

 یهاشده و نکات و روش سیمطلب بصورت کامل تدر دوره مباحث گرامر و درک نای در ️☑
 .گرددیادوار گذشته ارائه م یهااز آزمون تست 044از  شیب لیبا تحل یابداع یزنتست

 

 محدود تیظرف ��
 

 http://i.fastzaban.com/Aban                     نام:ثبت نکلی -

۱۹۳۷۱۱۱۹۳۳۳تلفن تماس:   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


