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Passage 1 

     No one knew what caused the often-deadly yellow fever, but it occurred in 

epidemic proportions, with one person after another in a given area becoming sick. 

People feared the mysterious disease, until U.S. Army physician James Carroll 

endangered his own health in the name of science. On August 27, 1900, Carroll 

allowed an infected mosquito to feed on him. He developed a severe case of 

yellow fever but helped his colleague, Walter Reed, prove that mosquitoes 

transmitted the feared disease. 

     Prior to this experiment, epidemics of yellow fever were common in the 

American South. Not knowing how the disease was transmitted, many people 

would leave the South for the summer, when epidemics were most common. In 

an 1888 yellow fever epidemic in Jacksonville, Florida, terrified citizens packed 

themselves onto trains leaving town. Some were so panicked; they left fires 

burning and the doors of their houses wide open. The Mayflower Hotel, where 

the epidemic started, was condemned and ordered burned to the ground. 

     With doctors at a loss as to how to stop the spread of yellow fever, people tried 

all sorts of strange remedies. They burned barrels of tar in the street to disinfect 

the air. They sprayed sulfur and lime mixtures into homes of the infected. 

Assuming the disease was contagious, they isolated the sick. After Doctors Reed 

and Carroll’s discovery, effective ways were found to combat mosquitoes and the 

disease they transmitted. 

66. What does the passage mainly discuss?

1) How James Carroll and Walter Reed cured people afflicted with yellow fever

2) Why terrified citizens of Jacksonville left their hometown at the end of 19th

century 

3) What the epidemics of yellow fever were like and how its cause was discovered

4) Why the Mayflower Hotel was set on fire and destroyed

تخصصى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى آزمونهاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت تخصصى آزمون هاى سایت
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67. The expression “in the name of” in line 4 is closest in meaning to ........... .

1) calling the name of

3) similar in name to

2) under the control of

4) for the sake of

68. The word “his” in line 6 refers to .......... .

1) Carroll 2) Reed 3) Person 4) One

69. It can be inferred from paragraph 2 that the yellow fever epidemics were

most common ............. . 

1) in both the North and South

2) during the hot seasons

3) when people did not leave the town

4) when the sick were not isolated

70. The author’s purpose in giving the example of the 1888 epidemic is to ... .

1) mention when yellow fever started

2) depict how people reacted during the yellow fever epidemic

3) explain why people left the door of their houses open

4) mention when people had to leave their hometown

71. The word ‘‘their” in line 13 refers to ........... .

1) epidemics 2) trains 3) some 4) fires

72. The expression “at a loss” in line 15 is closest in meaning to .............. .

1) not remembering

3) forgetting

2) not knowing

4) losing

73. The word ‘‘remedies” in line 16 is closest in meaning to ............... .

1) solutions 2) drugs 3) problems 4) therapies

74. Before Carroll’s discovery, people tried to control the disease using all of

the following methods EXCEPT ................. . 

1) isolating the sick

3) killing the mosquitoes

2) burning tar barrels

4) spraying sulfur and lime

75. The word “they” in line 20 refers to ................. .

1) Reed and Carroll

3) ways

2) the sick

4) mosquitoes

Passage 2 

     A climax community is one that has reached the stable stage. When extensive 

and well defined, the climax community is called a biome. Examples are tundra, 

grassland, desert, and the deciduous, coniferous, and tropical rain forests. Stability 

is attained through a process known as succession, whereby relatively simple 

communities are replaced by those more complex. Thus, on a lakefront, grass may 

invade a build-up of sand. Humus formed by the grass then gives root to oaks and 

pines and lesser vegetation, which displaces the grass and forms a further altered 

humus. That soil eventually nourishes maple and beech trees, which gradually 

crowd out the pines and oaks and form a climax community. In addition to trees, 

تخصصى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى آزمونهاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت تخصصى آزمون هاى سایت
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each successive community harbors many other life forms, with the greatest 

diversity populating the climax community. 

     The early 20th-century belief that the climax community could endure 

indefinitely is now rejected because climatic stability cannot be assumed over long 

periods of time. Nonclimatic factors, such as soil limitation, can influence the rate 

of development. It is also clear that stable climax communities in most areas can 

coexist with human pressures on the ecosystem, such as deforestation, grazing, 

and urbanization. Polyclimax theories stress that plant development does not 

follow predictable outlines and that the evolution of ecosystems is subject to 

many variables. 

76. Paragraph 1 mainly discusses how ............... .

1) climax communities support vegetation

2) important climax communities are

3) climax communities are formed

4) complex climax communities are

77. The word “whereby” in line 4 refers to ................... .

1) process 2) biome 3) stability 4) community

78. The word “harbors” in line 10 is closest in meaning to ............... .

1) exports 2) shelters 3) replaces 4) hides

79. It can be inferred from paragraph 2 that nonclimatic factors ................ .

1) formed the core of the early-20 century theories

2) stop the development of climax communities

3) have both human and natural origins

4) are rejected by polyclimax theories

80. The phrase ‘‘subject to” in line 18 is closest in meaning to ................ .

1) included in

3) prepared for

2) driven by

4) influenced by

Passage 3 

     For thousands of years, agriculture was practiced without utilizing any 

artificial chemicals, such as artificial fertilizers and pesticides. The first generation 

of artificial fertilizers was developed during the mid-19th century. Being cheap, 

powerful and easy to transport in bulk, these fertilizers soon became popular 

amongst the farmers all around the world. In addition, similar advances in 

chemical pesticides in the 1940s, turned farming into a very fruitful business. 

     However, after nearly a few decades, the studies revealed that both artificial 

fertilizers and pesticides had serious long term side effects including soil 

compaction, erosion, and reduction in soil fertility. Furthermore, scientists were 

concerned about toxic chemicals entering the food supply and endangering human 

health. 

     Due to the above-mentioned problems, organic farming, as an alternative to 

current methods, gained a lot of attention in academic circles and soon became a 

widely used farming approach. For one thing, organic farming excluded the use 
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of synthetic pesticides, growth hormones, antibiotics, genetically modified seeds 

and animal breeds, as well as irrigation. 

     Instead of artificial materials, organic farming relies on ecosystem 

management; meaning that even pesticides and fertilizers are derived from plants, 

animal wastes, and minerals. The primary aim of this method is to increase soil 

fertility, balance insect population, and reduce air, soil, and water pollution. Also 

from consumers’ perspective, this method is absolutely fruitful in terms of health-

related issues. 

81. Which statement is NOT correct according to the passage?

1) Artificial fertilizers and pesticides were not consumed in traditional methods of

farming. 

2) Throughout the history artificial fertilizers and pesticides have always been

used in agriculture. 

3) Artificial fertilizers were first introduced in the first half of the 20 century.

4) Chemical fertilizers developed before artificial pesticides.

82. The use of chemical materials in farming became so widespread because

they were .............. . 

1) strong, inexpensive, and easy to carry

2) easy to use with no side effects

3) powerful but not cheap

4) used for few productions

83. What long term effects of artificial materials in farming were mentioned

in the passage? 

1) Making the soil infertile and poisonous

2) Gradual destruction of soil and decreasing its fertility

3) Making less delicious fruits and crops

4) Affecting the ecosystem and animals living there

84. The scientists were concerned about the chemical pesticides with respect

to human health because they could ...................... . 

1) produce all kinds of gases

2) affect the farmers but not people

3) easily jeopardize human’s health by entering the food supply

4) potentially affect the next generation

85. The main difference between organic farming and other forms is that

organic farming .................... . 

1) mainly focuses on ecosystem management

2) produces much more compared to other methods

3) pays more attention to insects’ balance

4) can be done in nearly all places in the world
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:۷ متن دشوارلغات 
deadly کشنده، مرگبار spread شدن کردن/ پراکندن؛ پخش

epidemic گیر، گسترده؛ واگیردار، مسری همه remedy حلدرمان، مداوا؛ دارو؛ راه 

proportion ؛ ]جمع[ ابعادنسبت؛ سهم، بخش disinfect ضدعفونی کردن؛ زدودن 

endanger  انداختن، به مخاطره انداختنبه خطر contagious واگیردار، مسری 

infected مبتال، آلوده isolate جدا کردن؛ منزوی کردن 

severe شدید؛ دشوار، سخت effective مؤثر، ثمربخش؛ چشمگیر 

transmit سرایت دادن، منتقل کردن؛ فرستادن combat نبرد کردن، مبارزه کردن 

terrified ترسیده؛ هراسانزده، وحشت  afflict with مبتال کردن؛ آزردن 

panicked  ؛ آسیمهشدههولهراسان، ترسیده؛ depict نشان دادن، بیان کردن 

condemn محکوم کردن؛ سرزنش کردن solution ؛ محلولحل، جوابراه 

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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 ۀمطالع قیاز طر یستیاالتی باؤس ینپاسخ به چن یاست. برا متن یموضوع اصلتست در مورد  ینا  ۹گزینۀ . ۲۲

 هینک. با توجه به ایمکن یدامتن را پ یموضوع اصل skimmingو استفاده از روش  هاپاراگراف ۀجمالت اول هم
است. در متن  ۹پاسخ گزینۀ  ینبهتر ست،عامل آن ا ییشناسا یو چگونگ« تب زرد» یماریمتن عمدتاً در مورد ب

و  ۷ هایهنادرست است. گزین ۷اشاره نشده است؛ پس، گزینۀ  یدوالتر رو  کارول یمزجتوسط  یمارانبه درمان ب
 (.Fast Readingکتاب  ۷و  ۷ یهادر بخش یشترب یحاتآن. )توض یاصل یدۀاز جزئیات متن هستند، نه ا ۹

.«بخاطرِ؛ به نامِ» یعنبه م in the name of  ۹گزینۀ . ۲۷

عه کرده و تر مراجقبل یبه کم یستیباپاسخ،  یافتن یاست. برا یرمرجع ضمسؤال، مربوط به  ینا  ۷گزینۀ . ۲۵

 کندیرجوع م Carrollبه  his. با توجه به متن، یددر متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کن هاهگزین یگذاریبا جا
(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

در صورت سؤال، متوجه « کردن گیرییجهاستنباط کردن، نت» infer ۀبخاطر استفاده از کلم  ۷گزینۀ . ۲۴

از  که خواهدی. سؤال از ما مآیدیبدست ماز متن  گیرییجهبرداشت و نت یقسؤال از طر ینکه پاسخ ا شویمیم
اول  ۀدر جمل یراغلط است، ز ۷. گزینۀ یمرا انتخاب کن یحتب زرد گزینۀ صح یوعپاراگراف دوم، در مورد ش

در خط  یراقابل استنباط است؛ ز ۷بود. گزینۀ  یعشا یکادر جنوب آمر یشتردوم عنوان شده که تب زرد ب پاراگراف
س . پکردندیجنوب را ترک م یماریب یوع، بخاطر شتابستانگراف دوم عنوان شده که مردم در طول سوم پارا

نادرست هستند.  یزن ۹و  ۹ هایهبوده است. گزین تریعفصول گرم شا لگرفت که تب زرد در طو یجهنت توانیم
(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

است. با روش  ۷۵۵۵سال  یریگاز اشاره به مثال همه متن یسندۀهدف نوسؤال در ارتباط با   ۷گزینۀ . ۷۵

scanning (کتاب ۷ در بخش یشترب یحاتتوض )خط چهارم  یمکن یدارا در متن پ ۷۵۵۵سرعت عدد به توانیمیم(
قسمت متن به واکنش همراه با ترس و  ین. ایمدقت مطالعه کنجمله را به ینا یستیپاراگراف دوم(. سپس، با

 یرانادرست است، ز ۷است. گزینۀ  ۷پاسخ گزینۀ  ینبهتر ین،. بنابراکندیاشاره م یماریمردم در برابر ب وحشت
 ینا یاناز ب یسندههدف نو یرا، مضحک است! ز۹. گزینۀ کندیشروع تب زرد اشاره نم یقبه زمان دق ندهیسنو

 یحاتهم نادرست است )توض ۹. گزینۀ یستن گذاشتندیرا باز م یشانهاخانه بچرا مردم در ینکها یحمثال، توض
 (.Fast Reading ۹در بخش  یشترب

مراجعه  ترقبل یکمبه  یستیپاسخ، با یافتن یاست. برا یرمرجع ضمدر ارتباط با  یزسؤال ن ینا  ۹گزینۀ . ۷۷

قرار دارد،  وسط جملهدر  their ینکها یل. بدلیمدر متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کن هاهگزین یگذاریکرده و با جا
 .کندیجمله( رجوع م ی)ابتدا someبه  their. با توجه به متن، یمرجوع کن همان جمله یابتدابه  یستیبا

 theirکه  شویمی، متوجه مhousesاست و با توجه به استفاده از اسم  یصفت ملک یک their: تریعسر روش
و هر سه  کنندیاشاره م یرجاندارغبه  ۹و  ۷، ۷های ها هستند، اشاره کند؛ گزینهکه مالک خانه یبه افراد یستیبا

 (.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض شوندیرد م

 نیبا توجه به بافت متن، بهتر ین،است. بنابرا« سردرگم، آشفته» یبه معن at a lossاصطالح   ۷گزینۀ . ۷۷

 (.Fast Reading ۲در بخش  یشترب یحاتاست. )توض ۷پاسخ گزینۀ 
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.«حلچاره، راه» solutionاست.  ۷پاسخ گزینۀ  ینبا توجه به بافت متن، بهتر  ۷گزینۀ . ۷۹

مقابله با تب زرد  یبرا Carrollو  Reedکه مردم قبل از اکتشاف  ییهاحلسؤال در رابطه با راه  ۹گزینۀ . ۷۹

 scanningاست که از روش  یان نشدهب یاتسؤاالت مربوط به جزئسؤال از جمله  یناست. ا دادند،یانجام م
 یماران،( بینهط)قرن ی. در متن، به جداسازیدبه پاراگراف سوم رجوع کن یستیپاسخ با یاست. برا ییقابل پاسخگو

ب مقابله با ت یکه مردم برا یسه مورد از اقدامات عنوانبه و افشاندن سولفور و آهک یرق یهاآتش زدن بشکه
اسخ پ ین،شتن حشرات توسط مردم اشاره نشده است؛ بنابرا. در متن، به کدادند، اشاره شده استیزرد انجام م

 (.Fast Reading ۹در بخش  یشترب یحاتاست )توض ۹گزینۀ 

راجعه کرده م ترقبل یکمبه  یستیپاسخ، با یافتن یاست. برا یرمرجع ضمسؤال در ارتباط با  ینا  ۹گزینۀ . ۷۹

قرار دارد،  وسط جملهدر  they ینکها یل. بدلیمسب را انتخاب کنها در متن، گزینۀ مناگزینه یگذاریو با جا
 کندیرجوع م« پشه» mosquitoesبه  they. با توجه به متن، یمهمان جمله رجوع کن یبه ابتدا یستیبا

(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

 :۷ متن دشوارلغات 

climax اوج، فراز؛ قله؛ نقطۀ عطف endure پایدار ماندن؛ تحمل کردن 

stable اننوسثابت، باثبات؛ محکم؛ کم reject رد کردن، نپذیرفتن؛ طرد کردن 

extensive گسترده، پهناور؛ فراوان؛ مفصل limitation محدودیت؛ محدودسازی؛ کاستی 

attain بدست آوردن، کسب کردن influence  ،تأثیر؛ نفوذاثر

succession جانشینی؛ توالی، سلسله predictable وییگبینی؛ قابل پیشقابل پیش 

invade ،هجوم بردن حمله کردن evolution تکامل، تغییر تدریجی؛ تحول 

displace جا کردنجایگزین شدن؛ جاب complex پیچیده، بغرنج؛ مرکب، مختلط 

altered شدهتغییریافته، عوض export صادر کردن؛ فرستادن 

eventually خرهیت؛ سرانجام؛ باالدرنها shelter پناه دادن؛ پناه گرفتن؛ حفظ کردن 

nourish تغذیه کردن؛ پروردن replace شدنکردن/  جایگزین 

diversity تنوع، گوناگونی؛ تفاوت hide /شدن؛ پوشاندن پنهان کردن 

پاسخ گزینۀ  ینبهتر ین،مهم است. بنابرا ۀیشرفتپ یاهیگ هاییستگاهز ۀدربار یشترپاراگراف اول ب  ۷گزینۀ . ۷۲

 (.Fast Readingکتاب  ۷در بخش  یشترب یحاتاست )توض ۷

 رتقبل یکمبه  یستیپاسخ، با یافتن یاست. برا whereby ۀکلم مرجعسؤال در ارتباط با  ینا  ۷گزینۀ . ۷۷

 successionبه  whereby. یمدر متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کن هاهگزین یگذاریمراجعه کرده و با جا
(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض کندیرجوع م «یتوال ینی،جانش»

است. shelterکلمه به آن  ترینیکاست و نزد« داشتن ؛پناه دادن» یبه معن harbor  ۷گزینۀ . ۷۵

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت

مختلف مقاطع کنکورى زبان FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, TOLIMO 



تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت

مختلف مقاطع کنکورى زبان FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, TOLIMO 
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شده در خط سوم پاراگراف دوم، مطالعات آشکار کردند که کودها و با توجه به اطالعات ارائه  ۷گزینۀ . ۵۹

 ن،ی. بنابراشوندیخاک منجر م یزیاهش حاصلخبه ک یتدارند و در نها یدرازمدت جد یها عوارض جانبکشآفت
(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحاتاست )توض ۷پاسخ گزینۀ  ینبهتر

به آن توجه  یستیکه با یااست. تنها نکته یحصح ۹پاراگراف دوم، گزینۀ  یانیپا ۀبه جمل با توجه  ۹گزینۀ . ۵۹

 یحاتاست )توض ۹در گزینۀ  jeopardize یعنی، «به خطر انداختن» endanger مترادفاستفاده از  یدکن
 (.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب

است  ۷گزینۀ  ،پاسخ ینصحبت شده است. بهتر organic farmingدر پاراگراف چهارم در مورد   ۷گزینۀ . ۵۹

(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت

مختلف مقاطع کنکورى زبان FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, TOLIMO 



:وندیزنگیه مهرداد تألیف Fast Grammarهای کتاب ویژگی

 :بخش ۶۱در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

ن اند. در ایدر قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شده
نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ  ترینقسمت تالش شده مهم

 ها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.آزمون

 :در آزمونقسمت  ☑

ها توضیح آزموندر هر بخش در آزمون انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث  در قسمت
شود و شکل ها مطرح میکه از هر بخش در آزمون در این قسمت انواع سؤاالتیداده شده است. 

 ها توضیح داده شده است.های نادرست در سؤاالت برای رد گزینهکلی گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که 

 ست.ها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده ادر آزمون

های ها و تستادوار گذشتۀ آزمونهای واقعی تست، های جامعآزمون ☑

 :۶۱تا اردیبهشت سراسری  کنکورهای
های کنکور ، ... و تستMSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ در انتهای کتاب، سؤاالت آزمون

با پاسخ تشریحی قرار داده شده است. برای این سؤاالت )حدود  69مختلف تا سال  هایرشته
تی ها و دلیل درستی یا نادرسگزینه های کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀتست(، پاسخ 044

 هر گزینه ارائه گردیده است.

، EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونهای منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

MSRT ،MHLE  ۶۱و ... تا اردیبهشت 

 یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑













































































































































:وندیزنگیه مهرداد تألیف Fast Grammarهای کتاب ویژگی

 :بخش ۶۱در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

ن اند. در ایدر قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شده
نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ  ترینقسمت تالش شده مهم

 ها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.آزمون

 :در آزمونقسمت  ☑

ها توضیح آزموندر هر بخش در آزمون انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث  در قسمت
شود و شکل ها مطرح میکه از هر بخش در آزمون در این قسمت انواع سؤاالتیداده شده است. 

 ها توضیح داده شده است.های نادرست در سؤاالت برای رد گزینهکلی گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که 

 ست.ها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده ادر آزمون

های ها و تستادوار گذشتۀ آزمونهای واقعی تست، های جامعآزمون ☑

 :۶۱تا اردیبهشت سراسری  کنکورهای
های کنکور ، ... و تستMSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ در انتهای کتاب، سؤاالت آزمون

با پاسخ تشریحی قرار داده شده است. برای این سؤاالت )حدود  69مختلف تا سال  هایرشته
تی ها و دلیل درستی یا نادرسگزینه های کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀتست(، پاسخ 044

 هر گزینه ارائه گردیده است.

، EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونهای منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

MSRT ،MHLE  ۶۱و ... تا اردیبهشت 

 یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑
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 تهران

1فروشگاه انتشارات جنگل
 یابانخ ین،فرورد 12 یابانانقالب، خ یابانالب، خانق یدانم
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:وندیزنگیه مهرداد تألیف Fast Grammarهای کتاب ویژگی

 :بخش ۶۱در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

ن اند. در ایدر قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شده
نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ  ترینقسمت تالش شده مهم

 ها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.آزمون

 :در آزمونقسمت  ☑

ها توضیح آزموندر هر بخش در آزمون انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث  در قسمت
شود و شکل ها مطرح میکه از هر بخش در آزمون در این قسمت انواع سؤاالتیداده شده است. 

 ها توضیح داده شده است.های نادرست در سؤاالت برای رد گزینهکلی گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که 

 ست.ها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده ادر آزمون

های ها و تستادوار گذشتۀ آزمونهای واقعی تست، های جامعآزمون ☑

 :۶۱تا اردیبهشت سراسری  کنکورهای
های کنکور ، ... و تستMSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ در انتهای کتاب، سؤاالت آزمون

با پاسخ تشریحی قرار داده شده است. برای این سؤاالت )حدود  69مختلف تا سال  هایرشته
تی ها و دلیل درستی یا نادرسگزینه های کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀتست(، پاسخ 044

 هر گزینه ارائه گردیده است.

، EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونهای منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

MSRT ،MHLE  ۶۱و ... تا اردیبهشت 

 یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑



 از همین مؤلف:

)چاپ جدید( های زبان()راهنمای جامع درک مطلب آزمون Fast Readingکتاب 

ی کارشناس کنکور درک مطلببخش  تالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای Fast Readingکتاب    
.تافلو  MSRT، EPT ،MHLE ،مختلف هایرشتهارشد و دکتری 

 Fast Reading کتابمختلف های قسمت
انواع  الزم برای پاسخ به هایرتاهه هر یک از آنها بر روی یکی از مبخش تشکیل شده ک 1این کتاب از    

.ستا ارائه گردیده نامهدرسیک بصورت  ی کتابهابخشیک از  هر .کندرکز میتم آزمونت سؤاالمختلف 

 هستندهای مختلف کتاب به شرح زیر بخش: 

ا بی به زبان ساده درس : در این قسمت سعی شده تا مباحثبه زبان سادههر بخش نکات  و آموزش توضیح. 1

داده شوند. توضیحمثال 

دهی به و چگونگی پاسخ های مختلفدر آزمون درسباحث هر : در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مدر آزمون. 0

 ارائه شده است. تستی با ذکر نکاتآنها 

سؤاالتی نمونه یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل  ،در انتهای هر بخش: Sample Testقسمت . 1

 .نداها از مباحث آن بخش مطرح شدهناست که در آزمو

 (تست 121متن ) 05 و تست( 52) آزمون جامع یکنیز : در انتها مختلفهای های آزمونتست و جامع نآزمو. 2

 های مختلف قرار داده شده است.وناز سؤاالت آزم

 یه. توصستاه شده آنها آورد ۀبا ترجم های زبانزمونآمهم  : در این بخش واژگانواژگان مهم ۀناملغت. 2

 .یددقت مطالعه کرده و به ذهن بسپارلغات را به ینا شودیم

ما به  یاینترنت وبگاهتوانید به می ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون برای تهیۀ این کتاب
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)نشانی 



از همین مؤلف:

 شامل:
 1211( با پاسخ کامـالً تشریحی )جمعاً 15 ردادختا  12)از اسفند  EPTدورۀ اخیر آزمون  12ـ همۀ سؤاالت 

 (ستت
ها و مشخص کردن مباحث پرتکرار آزمونـ تحلیل آزمون

 ـ آموزش نکات تستی
پرتکرار آزمون ـ لیست لغات مهم و

، تولیمو و کنکور EPT، MSRT ،MHLE هایقابل استفادۀ داوطلبان آزمون

 های مختلفکارشناسی ارشد رشته

ما به  یاینترنت بگاهوتوانید به می ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون برای تهیۀ این کتاب
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)نشانی 

 
با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل آزمون،  هابرای دریافت سؤاالت آزمون

 یا www.FastZaban.comسایت به وب
 کانال تلگرامی ما

t.me/FastZaban .مراجعه نمائید
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