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 ۰۰۱۱ماه  بهمنآزمون 

Section One: Vocabulary 
Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer. 

1. Erosion of the coast has caused buildings to ............ into the sea. 
1) collapse 2) integrate 3) evaporate 4) transform

2. Treatment is not generally required, but if symptoms .................. for longer 
than two weeks, visit a doctor. 
1) decline 2) persist 3) publish 4) reinforce

3. The government is planning to .............. a tax on all large banks operating 
here. 
1) restore 2) promote 3) levy 4) devote

4. Due to limited space, we may not be able to …............ your request.  
1) enhance 2) accommodate 3) launch 4) sustain

5. There is little ................ for people to leave their cars at home when public 
transport remains so expensive. 
1) sophistication 2) gravity 3) incentive 4) vitality

6. This equipment was designed to ............ the movements of horseback riding. 
1) simulate 2) proceed 3) execute 4) impose

7. Although emotions can be expressed, they are .............. because no one can 
actually touch them. 
1) inferior 2) dispersed 3) specific 4) intangible

8. In a(n) ........., a ruling family headed by a king or queen holds political power. 
1) institution 2) monarchy 3) foundation 4) aristocracy

9. The history of cotton in Egypt shows how Europeans have .............. the 
region’s agricultural resources. 
1) deduced 2) dedicated 3) exploited 4) elaborated

10. The country’s strong agricultural ................... employs nearly one-third of 
the workforce. 
1) aspect 2) atmosphere 3) dimension 4) sector

11. At first, I was nervous but after a few minutes I lost my .............. and started 
singing with others. 
1) inhibitions 2) consistency 3) motives 4) potentiality

12. He had succeeded enough at work that he was ................. retiring within 
three years. 
1) revealing 2) rendering 3) contemplating 4) inspecting
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13. Convection is the transfer of heat through the movement of a heated 
..................... such as air or water. 
1) component 2) fluid 3) fuel 4) texture

14. During the ............... between the two world wars, the Japanese army grew 
powerful and aggressive.
1) scenario 2) area 3) intersection 4) interlude

15. Americans have ................ the idea that food is an industrial product, but 
Europeans see it as part of their culture. 
1) approached 2) embraced 3) ignored 4) encountered

16. While he was in prison, Nelson Mandela was …............ to a small cell where 
he slept on the floor. 
1) confined 2) conformed 3) located 4) exposed

17. Subjects who .................... to participate in the study were not informed 
about the purpose of the research. 
1) sketched 2) retained 3) consented 4) prevailed

18. Wind is the ideal ................ to hydroelectricity because you can tone 
hydropower down when it is available. 
1) compensation 2) convergence 3) complement 4) phenomenon

19. The ............... teenager refused to listen to his parents and did whatever he 
wanted to do. 
1) ambiguous 2) rebellious 3) amorphous 4) spontaneous

20. The most profitable ................ that Virginia settlers were able to trade was 
corn. 
1) commodity 2) vehicle 3) enterprise 4) route

21. This restaurant is not in the same ………......... as the French café across the 
street. 
1) mechanism 2) criterion 3) fragment 4) league
 
 
Section Four: Cloze Passage 
Directions: Words or phrases are omitted from the following passage, and they 
are numbered 86 to 100. With reference to the numbers in the passage choose 
(1), (2), (3), or (4) that best completes each blank. Then, on your answer sheet, 
find the number of the item and mark your answer. 

     Chris Moon is an extraordinary man. In 1993, this former Army officer, while 
...(86)... clearing mines in the jungle in Cambodia, was captured by the 
Cambodian Khmer Rouge rebels. Against ...(87)…, Chris managed to escape. In 
fact, he is one of very few people to survive kidnap by the Khmer Rouge. 
     Two years later, Chris was clearing landmines in Mozambique when he 
…(88)... a mine. He lost his lower right leg, and his right arm. He lost a lot of blood 
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and ...(89)... but survived through sheer ...(90)… and the will to live. Chris was 
fitted with prosthetic limbs, but refused to let his ...(91)... hold him back. 
Incredibly, within a year of leaving hospital, he ran the London Marathon. 
...(92)..., he’s completed more than fifteen other …(93)…, including the 250-km 
Great Sahara Run, a race across the Sahara desert, which ...(94)... as ‘the 
toughest footrace on earth’ and a 135-mile race through Death Valley in the USA. 
     Chris’ determination to ...(95)... his disability has resulted in achievements 
...(96)... never manage in a lifetime. ...(97)... completing some of the world’s 
toughest races and raising thousands of pounds for charity, he has climbed 
Mount Kilimanjaro, written an autobiography, and appeared on TV. 
     These days, Chris earns a living as a motivational speaker. Chris is someone 
who, ...(98)... the power of positive thinking, has overcome incredible bad 
fortune. He gives ...(99)... to audiences around the world on motivation and 
leadership, and has ...(100)... many people with his passion and determination. 
Indeed, he is an inspiration to us all. 
 
86. 1) dangerously 2) voluntarily 3) necessarily  4) ironically 

87. 1) the charges  2) the odds 3) his will 4) their wishes 

88. 1) stepped on  2) planted 3) looked for 4) detected 

89. 1) might have died 
       3) could have died 

2) would die 
4) had been dying 

90. 1) boredom         2) negligence             3) determination      4) stupidity 

91. 1) carrier 2) poverty 3) disease 4) disability 

92. 1) Since then 2) Then 3) Since 4) Since when 

93. 1) travel 2) discoveries 3) events 4) marathons 

94. 1) has described 
      3) is describing 

2) has been described 
4) will be described

95. 1) treat 2) conceal 3) overcome 4) disclose 

96. 1) as we 2) most of us 3) of us that 4) for us 

97. 1) As well as 2) Rather than 3) Despite 4) As much as 

98. 1) behind 2) like 3) along 4) through 

99. 1) presentations  2) compliments         3) opportunities        4) offers

100. 1) rescued 2) counseled 3) alienated 4) inspired 
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 ۰۰۱۱ماه  بهمنپاسخ تشریحی آزمون 

 «.سقوط کنند ایدر اخلدها به که ساختمان ساحل باعث شده شیفرسا»  ۱گزینة . ۱
 [Fast Vocab MA, PhDکتاب  3۶2صفحة ] ، سقوط کردنیختنفرور، ...[ ]ساختمان( ۱
 [کتاب 2۹۹صفحة ] تلفیق کردن ،کردن با یکدیگر ترکیب( ۲

 [کتاب 1۶2صفحة ] از بین رفتن؛ شدن /تبخیر کردن( ۳

 [کتاب ۶2صفحة ] شکل دادن رییتغ( ۴

مراجعه  به پزشک ،دیکشطول از دو هفته  شیعالئم ببروز اگر  ولی ست،ین به درماننیازی  معموالً»  ۲گزینة . ۲
 «.دیکن
 [کتاب 1۵صفحة ] کم شدن؛ ]مؤدبانه[ رد کردن( ۱

 [کتاب 123صفحة ] ، ادامه داشتنماندن باقی( ۲

 [کتاب ۸۶صفحة ] منتشر کردن، چاپ کردن( ۳

 [کتاب 211صفحة ] تقویت کردن، استحکام بخشیدن( ۴

 «.کندوضع  اتیمال جانیبزرگ فعال در ا یهابانک کلبر  قصد دارددولت »  ۳گزینة . ۳
 [کتاب 2۹۸صفحة ] مرمت کردن؛ باز گرداندن( ۱
 [کتاب 211صفحة ] ؛ توسعه دادندادن ترفیع( ۲
 [impose مترادف لغت] وضع کردن [اتیمال( ]۳
 [کتاب 33۳صفحة ] کردن، اختصاص دادن ... وقفِ( ۴

 «.میدرخواست شما نباش پذیرفتنمحدود، ممکن است قادر به  یبا توجه به فضا»  ۲گزینة . ۴
 [کتاب 21۱صفحة ] ، بهبود بخشیدنبهتر کردن( ۱
 [کتاب ۵۹صفحة ] پذیرفتن ،سازگار کردن ؛جا دادن( ۲
 [کتاب 132صفحة ] تاب کردن)به هوا/ فضا( پر؛ شروع کردن( ۳
 [کتاب 21صفحة ] نگهداشتن( ۴

 یهالیمردم وجود دارد که اتومب یبرا یکم ۀزیانگ، ماندمیگران  اینقدر یونقل عمومحمل یوقت»  ۳گزینة . ۵
 «خود را در خانه ترک کنند.

 [کتاب 344صفحة ] یپختگ ،یکشتگکار( ۱
 [غات دبیرستانل] جاذبه یروین؛ وخامت ،خطر( ۲
 [کتاب 212صفحة ] مشوق زه،یانگ( ۳
 [کتاب 41۹، 2۶۸صفحة ] ر، نشاطشو ،یسرزندگ( ۴
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 «.بودشده  یطراح یسواراسبحین حرکات  یسازهیشب یبرا زاتیتجه نیا»  ۱گزینة . ۶
 [کتاب 32۵صفحة ] کردن یسازشبیه( ۱
 [کتاب 2۵صفحة ] ادامه دادن( ۲
 [کتاب 3۵2صفحة ] اجرا کردن( ۳
 [کتاب 233صفحة ] بستن[ ... مالیات،]( ۴

ها را نآ تواندینم واقعاً کسچیهستند چون ه ملموسریغشوند، اما  انیب توانندیاگرچه احساسات م»  ۴گزینة . ۷
 «مس کند.ل

 [کتاب 2۸2صفحة ] تابع ردست،یز( ۱
 [کتاب ۸۳صفحة ] هپراکند( ۲
 [کتاب 14۱صفحة ] خاص ژه،یو( ۳
 [کتاب 143صفحة ] رملموسیغ( ۴

را  یاسیملکه قدرت س ایپادشاه  کی یرهبر تحتحاکم  ۀخانواد کی ،یحکومت سلطنت کیدر »  ۲گزینة . ۸
 «.در دست دارد

 [کتاب 41۶]صفحة  مؤسسه( ۱
 [کتاب ۵3]صفحة  یحکومت سلطنت( ۲
 [کتاب 133]صفحة  اساس ان،یبن ه،یپا( ۳
 [کتاب 1۸2]صفحة  انیاع زادگان،بینج( ۴

 یاربردبهرهمنطقه  یچگونه از منابع کشاورز هاییکه اروپا دهدینبه در مصر نشان مپ تاریخچة»  ۳گزینة . ۹
 «.اندکرده

 [کتاب 2۱۵]صفحة  کردن یریگجهینت( ۱
 [کتاب 33۳]صفحة  کردن... وقف )خود را( ( ۲
 [کتاب 3۶2]صفحة  کردن یبرداربهره( ۳
 [کتاب 344]صفحة  شرح دادن فصلبطور م( ۴

 «.ردیگیکار مکار را ب یرویسوم نکی باًیقدرتمند کشور تقر یکشاورز بخش»  ۴گزینة . ۱۰
 [کتاب 3۳۹]صفحة  دگاهید( جنبه، بُعد؛ ۱
 [کتاب 32۱]صفحة  ( جَو، اتمسفر۲
 [کتاب 3۳۹]صفحة  گستره ؛بُعد، جنبه( ۳
 [کتاب 2۳۱]صفحة  بخش( ۴
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روع به ش گرانیو با د کنار گذاشتمرا  رودربایستی قهیبودم، اما بعد از چند دق مضطربابتدا در »  ۱گزینة . ۱۱
 «خواندن کردم.

 [کتاب 1۵4]صفحة  ، شرمییکمرو( ۱
 [کتاب 1۳۸]صفحة  یسازگار ،یهمخوان( ۲
 [کتاب 212]صفحة  محرکه( ۳
 [کتاب 1۱1]صفحة  امکان، استعداد( ۴

 است.« رودربایستی را کنار گذاشتن»معنی به  inhibitionslose sb’sح اصطال :توجه

 «خود را بازنشسته کند. ندهیسه سال آ تا قصد داشت ود کهدر کارش آنقدر موفق شده باو »  ۳گزینة . ۱۲
 [کتاب 1۳3صفحة ] کردن شاف /آشکار( ۱

 [کتاب 2۹4صفحة ] ارائه دادن( ۲
 [کتاب 214صفحة ] قصد داشتن( ۳
 [کتاب 3۳۳صفحة ] کردن یبازرس( ۴

 «.آب است ایگرم مانند هوا  الیس کیحرکت  قیطر انتقال گرما از ،یهمرفت»  ۲گزینة . ۱۳
 [کتاب 3۱3صفحة ] جزء( ۱
 [کتاب 41۱صفحة ] سیال( ۲

 [کتاب 1۸4صفحة ] سوخت( ۳
 [غات دبیرستانل] ساختاربافت؛ ( ۴

 «شد. یارتش ژاپن قدرتمند و تهاجم ،یدو جنگ جهان نیب ةفاصلدر »  ۴گزینة . ۱۴
 [غات دبیرستانل] ویسنار لمنامه،یف( ۱

 [کتاب 3۱4صفحة ] ناحیه( ۲

 [غات دبیرستانل+  کتاب 24۹صفحة ] تقاطع ،چهارراه( ۳

 وقفه، فاصله( ۴

 یخشآن را ب هاییاست، اما اروپا یمحصول صنعت کیکه غذا  اندرفتهیپذ را دهیا نیا هاییکایآمر»  ۲گزینة . ۱۵
 «.دانندیاز فرهنگ خود م

 [کتاب 14۹صفحة ] )به( شدن نزدیک( ۱
 [کتاب 3۸۳صفحة ] پذیرفتن( ۲
 [کتاب 1۳۸صفحة ] گرفتننادیده ( ۳
 [کتاب 224صفحة ] )با( شدن مواجه( ۴
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وس بمح د،یخوابیم نیزم یکه در آن رو یسلول کوچک دردر زندان بود،  داللسون مانِنِکه ینازم»  ۱گزینة . ۱۶
 «.ه بودشد
 [کتاب 1۵3صفحة ] نکرد زندانی( ۱

 [کتاب 3۳صفحة ] ردن ازی کپیرو( ۲
 [کتاب 1۹3صفحة ] کردن یابیمحل( ۳
 [کتاب 1۳4صفحة ] قرار دادن ... در معرض( ۴

 «مطلع نبودند. پژوهشهدف  ، ازبودند رضایت داده که به شرکت در مطالعه یافراد»  ۳گزینة . ۱۷
 خالصه کردن( ۱

 [کتاب 21صفحة ] نگهداشتن( ۲
 [کتاب 3۵صفحة ] )به( دادن تیرضا( ۳
 [کتاب 1۶۶صفحة ] رواج داشتن( ۴

در  باد هکیزمان دیتوانیشما م زیرا ،است (یآببرق) تهیسیدروالکتریه یبرا یآلهدیا مکملباد »  ۳گزینة . ۱۸
 «.دیرا کم کن )انرژی آب( یآببرق ]استفاده از[ ،دسترس است

 [کتاب 12۵صفحة ] غرامت؛ جبران( ۱
 [کتاب 2۵۱صفحة ] یتالق ،ییهمگرا( ۲
 [کتاب 2۶3صفحة ] مکمل( ۳
 [کتاب 3۸۶صفحة ] پدیده( ۴

 خواستیکه م یهر کار کرد ومی یپدر و مادرش خوددارحرف از گوش دادن به  سرکشنوجوان »  ۲گزینة . ۱۹
 «داد.میانجام 

 [کتاب 1۳2صفحة ] چندپهلو [کالم]مبهم، ( ۱
 [کتاب 121صفحة ] نافرمان، سرکش( ۲

 [کتاب 241صفحة ] فاقد شکل مشخص( ۳
 [کتاب 32۸صفحة ] البداههیمقدمه، فیب( ۴

 «بود. ذرتقادر به تجارت آن بودند،  اینیرجیکه ساکنان و ییکاال نیسودمندتر»  ۱گزینة . ۲۰
 [کتاب 1۸۵صفحة ] جنس، کاال، مال( ۱

 [کتاب 31صفحة ] هینقلة لیوس( ۲

 [کتاب 2۵۳صفحة ] وکار؛ شرکتکسب( ۳
 [کتاب 3۵۵صفحة ] مسیر، راه (۴

 «.ستین ابانیخ یآن سو یکافه فرانسو به خوبیرستوران  نیا»  ۴گزینة . ۲۱
 [لغات دبیرستان] ساز و کار( ۱

 [کتاب 2۸۶صفحة ] ضابطه ار،یمالک، مع( ۲
 [کتاب 3۱3صفحة ] ، قطعهتکه بخش،( ۳

 [است.« به خوبی ... نبودن»معنی به  as sb/sth leaguenot be in the sameاصطالح ] ؛ اتحادمانیپ( ۴
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 بخش کلوز تست

 «بطور داوطلبانه» voluntarily  ۲گزینة  .۸۶

 «با وجود مشقت زیاد» against the odds  ۲گزینة  .۸۷

 «، پا نهادن رویِپا گذاشتن رویِ» step on  ۱نة گزی. ۸۸

   ۳گزینة . ۸۹

 «اراده، عزم» determination  ۳گزینة . ۹۰

 «یناتوان؛ نقص عضو» disability  ۴گزینة . ۹۱

 «از آن موقع )تاکنون(» since then  ۱گزینة . ۹۲

   ۴گزینة . ۹۳

 است. ۲نیاز داریم. پاسخ، گزینة  مجهولیبه حالت   ۲گزینة . ۹۴

 «غلبه کردن )بر( ،)بر( چیره شدن[ ]مشکل» overcome  ۳گزینة . ۹۵

   ۲گزینة . ۹۶

 «عالوه بر» as well as  ۱گزینة . ۹۷

 «قِیاز طر» through  ۴گزینة . ۹۸

 «یسخنران» presentation  ۱گزینة . ۹۹

 «ن، برانگیختنالهام بخشید» inspire  ۴گزینة . ۱۰۰

 
 

 
 
 



 

 :از همین مؤلف

 م(دهزسی چاپ) های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 
 

 Fast Grammar کتاب جدید یرایشو جدیدچاپ  عزیز، آموزانزبان گرم استقبال از پس ⏪
 یفتأل

 ... صفحه به بازار آمد ۲۸۰و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ استاد

 نزبای هاآزمون منبع ینترکامل

 ی، ارشد و دکترMSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یو سؤاالت واقعتست  ۵۰۰از  با بیش ✔
 ... هاینهگز ةهم یلو تحل یحـیتشر الًـــپاسخ کامبا  ۱۴۰۰ بهمنها تا رشته ةهم

 

 

 

 

 

  



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

 :شامل

 بخش ۱۶در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

 یحیبا پاسخ کامالً تشر Kitو  ونز، تافل بارتافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑

و ...  ،یدمانند فاعل، فعل، مفعول، صفت، ق اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑
 قرار گرفتن آنها در جمله یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد یصتشخ یهانشانه

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

 آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

 .. . یدد دیمشابه نخواه یهاکه در کتاب یو انحصار یبصورت ابداع تریعسر یزنستت نکات ☑

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑

 شودیم دنبال یکآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑

 سؤاالتبه  یحپاسخ صح یاستفاده از آنها برا ۀکلمه و نحو پسوندهای آموزش ☑

 ...و

 شده!از آنها استفاده ن یباییز یو فقط برا دهندینکات را نشان م یتها اهمکتاب رنگ این در ✔

 ... اندشده یزشما متما یعمرور سر یبرا یرنگ یهاقسمت ✔
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 کالس درس همراه

جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

با تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون گرامر، درک مطلب و لغات

  www.FastZaban.comسایت به  وندیمهـرداد زنگیـه

 مرادی    03070006000مراجعه نمایید:    

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

 

 



 

 :از همین مؤلف

 م(ده)چاپ  (EPT )واژگان جامع Fast Vocab (EPT)کتاب  

 :همراهبه

 ه با ترجمۀ فارسیجمل ۸۱۱بیش از 

 کلمۀ مترادف ۰۵۱۱بیش از 

 همراه آموزشبه لغات IPAتلفظ 

، کلمات متضادها، هامترادفبا ترجمة فارسی، جمالت مثال ، بندی موضوعی لغاتدستهبا 
 ..با پاسخ تشریحی و . شده و جامعبندیهای طبقهآزمونلغات،  تلفظ، نکات تستیخانواده، هم

 

 تنریال داریپا یریادگی بر روش یمبتن ☑

 

هر ماه با پاسخ کامـالً تشریحی و  EPTهای برای دریافت سؤاالت آزمون   

 یا  www.FastZaban.comسایت تحلیل آزمون، به وب

 ما تلگرام کانال

@FastZaban .مراجعه نمایید 


