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 ۷۹ماه دی EPTسؤاالت آزمون 

 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی
 

هستند، خط  رسانصورت سؤال که در پاسخ به تست کمککلمات کلیدی زیر  توجه کنید که

 کشیده شده است.
 

Section One: Vocabulary 

Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer 
(1, 2, 3, 4). 

1. He has to work hard in order to ……… his family. 

1) find 2) delete  3) support  4) play

2. We ……… that the moon goes around the earth. 

1) washed  2) played  3) brought  4) learned 

3. I hurt my ankle and I can’t ……… on it.  

1) talk 2) shout  3) walk  4) start 

4. Urgent business ……… her from coming. 

1) prevented  2) involved  3) provided  4) supplied

5. Swimming is not ……… in this river.  

1) referred  2) reviewed 3) met  4) allowed

6. You must be more careful to ......... making a mistake.  

1) become  2) avoid  3) separate  4) arrive

7. You should help your mother ……… the living room.  

1) hide  2) compose  3) bring  4) clean 

8. Many cities were ……… by bombs.  

1) destroyed  2) built  3) consulted  4) slept 

9. The Normans ……… England in 1066. 

1) conquered  2) happened  3) increased  4) looked
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10. The Mona Lisa is probably the most famous painting ever ……… . 

1) written 

3) created 

2) called 

4) meant 

11. How did you ……… your vacation?  

1) arrive  2) spend  3) rang  4) run

12. What has ……… you here so early?  

1) spoken  2) calmed 3) excited  4) brought 

13. I wonder when this building was ………. 

1) decreased  2) constructed  3) occurred  4) encouraged 

14. Tom didn’t ……… Mary was unhappy.  

1) view  2) cultivate  3) continue 4) realize

15. We ……… a new house for eighty thousand dollars. 

1) recognized 2) produced  3) purchased  4) smelled 

16. We will ……… what is true and what is false.  

1) clarify  2) steal  3) pretend  4) heal 

17. Making good grades ……… studying hard.  

1) insists 2) teaches 3) directs 4) requires 

18. William was ……… that he couldn’t get into Harvard. 

1) intelligent  2) disappointed  3) remarkable  4) united 

19. Someone needs to tell Jane what’s ……… of her. 

1) expected 2) shortened  3) insisted  4) depended  

20. I never ……… I would live in such a nice place. 

1) cost  2) dig  3) missed  4) imagined

21. Students generally like a teacher who ……… their problems.  

1) plays 2) reads  3) understands 4) listens 

22. As soon as we got there, it ……… to rain.  

1) began  2) came  3) had  4) yellowed

23. Bill was reading your paper last night, but I don’t know if he ……… it. 

1) started  2) broke   3) finished  4) happened

24. Tom says he can’t ......... the noise any longer.  

1) ruin  2) pour  3) clean 4) ignore

25. I .......... English, French, and Chinese.  

1) called 2) studied  3) made 4) bought
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 :رسید و کنکور دبیرستان لغاتکتاب 

 

 :۷۹ ماهدیآزمون  لغاتتحلیل سؤاالت بخش  ��

  زیرابود!  )و ساده( مناسبسطح کلی سؤاالت این بخش 

 ۴۰۵لغات  تعدادی دیگر ازو لغات دبیرستان از لغات از  بسیاری

 Fast Vocabو  کنکور Fast Vocabهای با مطالعۀ کتاب بودند!

راحتی به همۀ سؤاالت این بخش توانستند بهما، داوطلبان می

 پاسخ دهند.
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Section Two: Structure Part One 

Choose the answer which best completes the following sentences.  

26. Their work is hybrid ......... it merges with other cultural forms such as oral 

traditions and myths.  

1) because of 

3) whereas 

2) consequently 

4) in that

کتاب  هفتـمچـاپ  ، درس دوم۵بخش  ؛وارهدو جملهبرای ارتباط  هادهندهربطکاربرد ) ← ۴: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـپرف

27. Many Americans ............... the term liberal an insult or even synonymous 

with communism.  

1) is considered 

3) consider 

2) considering 

4) are considered

به  sAmerican فاعل جمعبعد از  ، مطابقت فاعل و فعل، معلوم و مجهول؛اجزاء جمله) ← ۳گزینۀ : پاسخ

چـاپ  ۱۱و  ۷، ۴های بخش شوند.رد می  ۴و  ۱های نیاز داریم. به ساختار معلوم نیاز داریم و گزینه فعل جمع

 تست را حل کردیم. اینمشابه  در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـم

28. We crossed the stream ......... carefully from stone to stone. 

1) by stepping  

3) by stepping of  

2) as to step 

4) for stepping

چـاپ  ۱۱و  ۱۱ هایبخش بعد از حروف اضافه و کاربرد حروف اضافه؛ اسم مصدرکاربرد ) ← ۱: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـم

29. Two types of trees ........... in these forests are the famous redwoods and 

pines. 

1) would grow  

3) which growing  

2) that grow 

4) grow 

 .(Fast Grammar کتاب پرفروش هفتمچاپ  ۴، درس ۵؛ بخش های وصفیوارهجمله) ← ۲: گزینۀ پاسخ

 تست را حل کردیم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

 

  

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

با تدریس استاد  MSRTو  EPT هایآزمون گرامر، درک مطلب و لغات

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهـزنگیرداد ـمه

 مرادی    ۱3۱7۱۱۴۷۱۱۱مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
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 ۷۹ماه دی EPTسؤاالت آزمون 

 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی
 

30. I really want to see either Key West ......... the Everglades when we go to 

Florida next summer. 

1) as 

3) and  

2) nor 

4) or

، صفحۀ ۸بخش ؛ شوداستفاده می orاز  eitherهمراه ؛ بههای دوتاییدهندهربطکاربرد ) ← ۴: گزینۀ پاسخ

تست را حل  مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتماپ چ ۷3

 کردیم.

31. Millions of people became sick and died as the disease ......... from Sicily 

across Europe.  

1) spread  

3) spreads 

2) spreading  

4) will spread

)فاعل و فعل( نیاز  وارهجملهبه  as دهندۀ قیدیربط؛ بعد از قیدیهای وارهجملهکاربرد  ← ۱: گزینۀ پاسخ

چاپ  ۱، درس ۵نیاز داریم )بخش  مفرد فعلفاعل مفرد است و در جای خالی فقط به یک  diseaseداریم. 

 (.Fast Grammar کتاب پرفروش هفتم

 رویم:ها میحال به سراغ گزینه

 شود.است و رد می وارهفعل ۱گزینۀ 

 شود.رد می هم ۱رعایت نشده و  تطابق زمانی ،۱گزینۀ در 

 .(Fast Grammar ۱۱)بخش  ردندا بق زمانیاتط became گذشتۀفعل  اب spread will فعل هم ۴در گزینۀ 

 است. spreadاست و شکل گذشتۀ آن هم  قاعدهبی spreadاست. دقت کنید که فعل  ۱پس، پاسخ گزینۀ 

 تست را حل کردیم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<کالس تضمینی  >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>

با تدریس  3۸ ماهفروردین EPTتضمینی  های فشردۀکالسدر  نامثبتبرای 

 :روی لینک زیر کلیک نمایید وندیمهرداد زنگیهاستاد 

http://yon.ir/Classs98 

۱3۱7۱۱۴۷۱۱۱تلفن تماس:   
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32. Baikal is ......... lake in the world with a maximum depth of 1,642 m. 

1) deepest  

3) deeper  

2) much deeper 

4) the deepest  

شویم که در صورت سؤال، متوجه می in the world؛ با دیدن عالی هایصفتکاربرد ) ← ۴: گزینۀ پاسخ

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۸7، صفحۀ 3. بخش deepest the: نیاز داریم deepصفت  عالیبه شکل 

Fast Grammar). تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

33. Many people are able to swim, hike, cycle, and canoe in spite of ......... 

disabilities.  

1) they  

3) their  

2) them 

4) theirs 

 صفت ملکیدر جای خالی، به  disabilities اسمقبل از ؛ یملکـ هایتـصفرد ـ)کارب ← ۳نۀ : گزیپاسخ

در دورۀ فشردۀ قبل از  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۷، صفحـۀ ۱ش ـبخنیاز داریم. 

 تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این آزمون

34. Sylvia Porter wrote several books about how to earn money and how to 

spend it, ......... it, and save it.  

1) borrowed 

3) borrowing  

2) borrow 

4) to borrow 

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۷۸، صفحۀ ۸؛ بخش هاالگوی همسـانی در لیسـت) ← ۲: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). تست را حل کردیم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

35. The main character in many of Agatha Christie’s mystery novels ......... the 

detective Hercule Poirot. 

1) have  

3) are  

2) is 

4) has 

نیاز  فعل مفرداست و در جای خالی به  مفرد فاعل character ؛ـلعو ف فاعـل ابقـتط) ← ۲: گزینۀ پاسخ

 در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۷۵، صفحۀ ۷بخش داریم. 

 تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این

36. Some reptiles like a dry climate; ......... prefer a wet climate. 

1) others 

3) the other  

2) other 

4) another 

 ۱7۴صفحۀ  ۱۱و تست  ۱۵3، صفحۀ ۱۵؛ بخش در نقش فاعلی others ضمیـر)کاربرد  ← ۱: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ 
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37. Before ......... of polyester and other synthetic materials, life jackets were 

made of cork. 

1) introducing 

3) the introducing  

2) the introduction 

4) introduction 

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۴۱ و ۱۱های ؛ بخشروف اضافهـاسم قبل از ح)کاربرد  ← ۲: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). 

38. The explorers, ......... their way through the ruins, discovered a sack of old 

Spanish gold coins.  

1) make  

3) making  

2) are made 

4) to make  

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۸، صفحۀ ۴بخش ؛ در بدل فعل نداریم؛ بدل)کاربرد  ← ۳: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم.تست را  مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

39. The city was destroyed long ago, but the remaining traces of it show how 

huge it ......... . 

1) will be  

3) would have been  

2) must have been 

4) is being 

، ۱۱گیری منطقی از اتفاقات گذشته؛ بخش برای نتیجه .must have + p.pکاربرد ) ← ۲: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar هفتـم چاپ ۱۱۱صفحۀ 

 خیریک سال ادر  جلدده هزار فروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 
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40. Like many insects, dragonflies have barely changed ......... they first evolved. 

1) although  

3) where  

2) because 

4) since 

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۱۷، صفحۀ ۱۱؛ بخش در زمان حال کامل since)کاربرد  ← ۴: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

41. Each one of us brought ......... the sale.  

1) used books for  

3) used for books  

2) for books used 

4) for used books  

بخش  ؛(for) حرف اضافهو سپس  (books) اسم، بعد (used) صفتاول ؛ ترتیب کلمات) ← ۱نۀ : گزیپاسخ

تست را حل  مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  3

 نموده و بسیار روی آن تأکید کردم.

42. The soldier’s hand was ......... warm and soft.  

1) strange  

3) strangeness  

2) strangely 

4) stranger 

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  3۱، صفحۀ 3؛ بخش (warm)قید قبل از صفت )کاربرد  ← ۲: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

43. This huge stream of data ......... between hundreds of radio channels.  

1) are divided  

3) is divided  

2) is dividing 

4) are dividing

فعل است و در جای خالی به  غیرجاندار فاعل مفرد stream؛ و فعـل فاعـلابق ـتط) ← ۳: گزینۀ پاسخ

در  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  (۷۵)صفحۀ  ۱۱و  ۷های نیاز داریم. بخش مفردمجهولی 

 تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

44. Even though there are only three facts listed above, the sample is ........ to 

support the claim.  

1) enough large  

3) largely enough  

2) too large 

4) large enough  

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۱3، صفحۀ ۱۱و  3 هایبخش؛ دهایو ق هاصفت)کاربرد  ← ۴: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

عنوان پاسخ صحیح را به ۲گزینۀ های آموزشی دیگر، ی از مؤسسات و گروهخر: بتوجه

وارۀ مله)زیرا ج نادرست است!!!!و بسیار بسیار اند که متأسفانه کامالااااااااااً درج کرده

 عنوان پاسخ صحیح محسوب خواهد کرد.را به ۴طراح گزینۀ باشد(  مثبتدوم بایستی 
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45. Up until then, she had been physically active swimming ........., riding 

horses, and playing tennis.  

1) compete 

3) competitively  

2) competing 

4) competition 

 هفتـمچـاپ  3۱، صفحۀ 3؛ بخش (swim) های غیرربطیهمراه فعلبهد ـقی)کاربرد  ← ۳: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

46. Rachel Carson, a biologists and writer, ....... the book Silent Spring in 1962. 

1) published  

3) was published  

2) and was published 

4) who published 

نیاز  فعل معلومفقط به  )Rachel Carson(کنندۀ کار  فاعلبعد از ؛ اجزاء جملهمبحث ) ← ۱: گزینۀ پاسخ

 مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۴بخش داریم. 

 تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم.

47. The papers, .........., were found at the bottom of the file cabinet.  

1) age and yellow  

3) aged and yellowed  

2) to age and yellow 

4) aging and yellowing 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۸، ص ۴؛ بخش بدل مبحث) ← ۳: گزینۀ پاسخ

48. These are just a few of the many questions that ........ about the book in the 

century and a half.  

1) had raised 

3) would raise  

2) have been raised 

4) would be raising  

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۱۷، ص ۱۱؛ بخش هازمان مبحث) ← ۲: گزینۀ پاسخ

 تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

============================================================ 

 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. 
از ) ریز نکیدر ل دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

 :دیمالحظه بفرمائ («کتاب ۀخان» تیسا
 

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187 
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49. Nationally, ........ spend at least a week in consultation with off-campus 

private clients. 

1) university teachers are about one-third 

2) of about one-third of university teachers  

3) about one-third of university teachers  

4) one-third of university teacher are about  

در  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  3و  ۱های ؛ بخشترتیب کلمات) ← ۳: گزینۀ پاسخ

 تست را حل نموده و بسیار روی آن تأکید کردم. مشابه این دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

50. Travelers should choose the ......... method of transportation that meets 
their business needs.  

1) least cost  

3) fewer costs  

2) least costly 

4) less cost

 روشـاب پرفـکت هفتـمچـاپ  ۸7ۀ ــ، صفح3ش ـ؛ بخیـعال ایـهصفت)کاربرد  ← ۲: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). و  ۸7تست را حل نموده و بر اهمیت صفحات  مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

 بسیار تأکید کردم. Fast Grammarکتاب  ۸۷

51. One of his books, Lasting Echoes, ......... the history of American Indians.  

1) tells  

3) tell  

2) to tell 

4) telling  

شود استفاده می عل مفردف و اسم جمع از  ofone؛ بعد از و فعـل فاعـلابق ـتط)مبحث  ← ۱: گزینۀ پاسخ

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  (۵)نکتۀ مهم صفحۀ  ۷و  ۱های نیاز داریم. بخش فعل مفردو در جای خالی به 

Fast Grammar). روی آن تأکید کردم. بسیارتست را حل نموده و  مشابه این در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون 

52. Taking care of your bicycle is the best way ......... lust longer.  

1) making it  

3) make it  

2) which it makes 

4) to be made it

شدۀ به شکل کوتاه it which makes ؛های وصفیوارهشدۀ جملهشکل کوتاه)کاربرد  ← ۱: گزینۀ پاسخ

it making روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۴، درس ۵بخش  تبدیل شده؛ Fast Grammar). 

  

 EPTهای ادوار گذشتۀ های کامالً تشریحی آزمونبرای دریافت پاسخ

 تألیف  EPTکتاب بانک سؤاالت توانید ها، میبا تحلیل همۀ گزینه 

 سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

 )با ارسال پستی به سراسر کشور( www.FastZaban.comیا سایت  

 تهیه نمایید.
 

۱3۱7۱۱۴۷۱۱۱تلفن تماس:   
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53. The judgment shall state the reasons ......... it is based.  

1) on which  

3) which  

2) which of 

4) which for 

چـاپ  ۴، درس ۵بخش دقت کنید.   onbasedبه ؛ whichحروف اضافه قبل از )کاربرد  ← ۱: گزینۀ پاسخ

 .(مبسیار تأکید کردآن  هم روی که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـم

54. It has been possible to produce a textbook ......... an extremely rich source 

of information on the issue. 

1) contains  

3) which contains  

2) which it contains 

4) contains it

 روشـاب پرفـکت هفتـمچـاپ  ۴درس ، ۵؛ بخـش هـای وصفـیوارهجمله)مبحث  ← ۳: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). 

55. Some bacteria have fine hairs that enable ......... stick to surfaces.  

1) their  

3) them to  

2) to their 

4) they

 روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱؛ بخش علبعد از ف (them)ضمایر مفعولی )کاربرد  ← ۳: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). 

 

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 
your answer sheet.  

56. 

1) She was only child who has been very welcome.  

2) He has been here about an hour.  

3) He swam to an island that was not far away.  

4) I have an idea!  

 .(only theکاربرد کتاب؛  ۱۵مبحث انتخاب کلمات؛ بخش ) ← ۱: گزینۀ پاسخ

 

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از ۴۱ دانلود رایگانبرای   

 :نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندیزنگیهمهرداد استاد      تألیف

http://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar2.pdf 
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57. 

1) It’s not late too to change your mind.  

2) If you’re ping to the mall, can I come too.  

3) This was too much for Helen.  

4) I was too excited to notice anything.  

، صفحۀ چـاپ ۱۱بخش صحیح است؛   latetoo؛ (late) قبل از صفت tooقید )کاربرد  ← ۱: گزینۀ پاسخ

بسیار تأکید آن  هم روی که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـم ۱۱3

 .م(کرد

58. 

1) I have a few pens.  

2) I have a few books.  

3) I have a few idea.  

4) I made a few calls.  

 ،۱بخش  صحیح است؛  ideasa few ؛a fewبعد از  جمعشمارش قابل اسم)کاربرد  ← ۳: گزینۀ پاسخ

 هم روی که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۵صفحۀ  جدول

 .م(تأکید کردبسیار آن 

59.  

1) I have some money.  

2) I made some calls.  

3) I need some light.  

4) I need some helps.  

کتاب  هفتـمچـاپ  ۱صحیح است؛ بخش   helpsome؛ شمارشغیرقابل اسامی)کاربرد  ← ۴: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـپرف

60. 

1) I’m going to make a little fruit salad for everyone.  

2) A few years ago, our room had little furnitures in it.  

3) They live in a little house.  

4) The story is a little too long.  

. ع بستـتوان جمنمیشمارش را لـاسامی غیرقاب؛ شمارشغیرقابل اسامی)کاربرد  ← ۲: گزینۀ پاسخ

furniturelittle   روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱، صفحۀ ۱صحیح است؛ بخش Fast Grammar  که در

 .م(بسیار تأکید کردآن  هم روی دورۀ فشردۀ قبل از آزمون
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61. 

1) I thought Tom said it was a dog.  

2) Nobody had anything more to say.  

3) Tom asked me to tell you he needs a little more time.  

4) We could make it on time if we walked a little faster.  

چـاپ  ۱۱۱، ص ۱۱ش ـبخصحیح است.   neededhe ؛هاقـولدر نقل های فعلـیزمان) ← ۳: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـم

62.  

1) Who brought them? 

2) Your bring me my shoes. 

3) Bring Tom in here.  

4) Can we bring David?  

کتاب  هفتـمچـاپ  ۱۱۱، ص ۱۱بخش  بایستی حذف شود. your ؛امری جمالت) ← ۲: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـپرف

63.  

1) I wonder if I might speak to Sara.  

2) I’d like to speak to John Warner.  

3) I’d like to speak with my lawyer.  

4) I’m afraid of speak in public.  

، صفحۀ ۱۱بخش صحیح است.  ingof speak ؛اسم مصدر بعد از حروف اضافه)کاربرد  ← ۴: گزینۀ پاسخ

بسیار آن  هم روی که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۱۵

 .م(تأکید کرد

 

 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<کالس تضمینی   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

با تدریس  3۸ ماهنفروردی EPTتضمینی  های فشردۀکالسدر  نامثبتبرای 

 :روی لینک زیر کلیک نمایید وندیمهرداد زنگیهاستاد 

http://yon.ir/Classs98 

۱3۱7۱۱۴۷۱۱۱تلفن تماس:   
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64. 

1) I built it myself.  

2) When was it build?  

3) We didn’t build it.  

4) I built a new house. 

استفاده  شکل سادۀ فعلتوان از نمی be؛ بعد از اَشکال مختلف فعل کمکی فعل)مبحث  ← ۲: گزینۀ پاسخ

 که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱۱۴، صفحۀ ۱۱کرد؛ بخش 

 .م(بسیار تأکید کردآن  هم روی

65.  

1) Make life easy for yourselves.  

2) That does make sense.  

3) Did you make any real progress?  

4) Do you want me to make a tea?  
 

قبل از  aاست و کاربرد  شمارشرقابلیغیک اسم  tea ؛شمارشاسامی غیرقابل مبحث) ← ۴: گزینۀ پاسخ

که در دورۀ فشردۀ قبل  Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۱، صفحۀ ۱بخش  آن نادرست است.

 .م(بسیار تأکید کردآن  هم روی از آزمون

  



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

 

05 

 

 :۷۹ ماهدیتحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: 3۷ماه دی EPTآزمون  تست( ۱۴) از سؤاالت بخش گرامر

 ،(Fast Grammar ۱۰)بخش ها نکات مربوط به فعل و زماناز تست  ۰۱

 ،کتاب( ۵)بخش  هاوارهانواع جملهاز نکات مربوط به تست  9

 ،کتاب( 6)بخش  ها و قیدهاصفتاز نکات مربوط به تست  ۵

 (،۱)بخش  هااسماز نکات مربوط به تست  ۵

 ،(۴)بخش  اجزاء جملهاز نکات مربوط به تست  ۴

 (،9)بخش  مطابقت فاعل و فعلاز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۳)بخش  ضمایر حثاز مبتست  ۲

 (،۸)بخش  همسانیاز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۵۱)بخش  انتخاب کلماتاز نکات مربوط به تست  ۲

 و( ۲۱)بخش  ساختارهای مجهولیاز نکات مربوط به تست  ۱

 (،۴۱)بخش  پسوندهااز نکات مربوط به تست  ۱

 

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 

  

 با مطالعۀ را فقطسؤال  ۱۷حدود  کنید،مالحظه میهمانطور که 

چاپ ( صفحه ۴۴= مجموعًا  ۱۱۱تا  ۸۸)صفحات  ۱۱ و 3، ۸های بخش

 وندیاستاد مهرداد زنگیه تألیف Fast Grammarد کتاب ـجدی

 .توانستید پاسخ دهیدمی
 

۱3۱7۱۱۴۷۱۱۱تلفن تماس:   
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Section Three: Reading Comprehension  

Directions: Read the passages and choose the one best answer, (1), (2), (3) or (4), 

for each question.  

Passage 1 

     Mountain climbing is a sport enjoyed around the world. It can range from 

simple trail hiking to more difficult rock and ice climbing. Professional climbers 

prefer folded mountains. These are some of the world’s tallest mountains. The 

Himalayas are folded mountains. They contain all but one of the 14 tallest 

mountains on Earth. Fault-block Mountains often have high cliffs. This provides 

climbers with special challenges. Volcanic mountains tend to be easier to climb. 

However, they attract climbers of all skill levels because of their unique lands 

and beautiful scenery. 

  

66. According to the passage, the majority of the world’s tallest mountains 

……..........................… .  

1) are located in the Himalayas 

2) are always covered by ice 

3) have been formed by volcanoes 

4) provide an opportunity for trail hiking 

67. Professional climbers may be attracted to volcanic mountains ………….. . 

1) find these mountains easier to climb 

2) can save time and energy  

3) are looking for special challenges  

4) can enjoy the beautiful landscape  

68. It can be inferred from the passage that a beginner climber will start with 

……...............…… .  

1) Fault-block Mountains  

3) Volcanic mountains  

2) folded mountains 

4) high cliff mountains

69. The word “their” in line 7 refers to .............. . 

1) climbers  

3) folded mountains  

2) high cliffs 

4) Volcanic mountains

70. The passage mainly discusses …..........................…….. . 

1) the number of climbers around the world 

2) the three types of mountains used for climbing 

3) how ice climbing is different from trail hiking 

4) where the world’s mountains are located 

 

 



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

 

07 

Passage 2 

     One day in 1870, a young Kansas man opened his lunch and began to eat it. 

His lunch had been wrapped in a newspaper, and while he ate, he read an article 

in the paper about an unusual serene lake in Oregon. The man, William Steel, 

moved to Oregon, two years later, but it was 13 years before he was able to see 

the lake. He was amazed by its beauty and immediately went to work to help 

survey, map, and protect the area. 

     His dreams for the Crater Lake preservation came true on May 22, 1902, when 

Crater Lake became a national park. 

  

71. According to the passage, William Steel first visited the Lake in …...……… .  

1) 1885 2) 1870 3) 1872 4) 1983

72. The word “its” in line 5 refers to ………........… . 

1) Oregon 2) the lake 3) an article  4) the paper

73. All of the following are mentioned as characteristics of Crater Lake EXCEPT 

……......….. . 

1) calm 2) strange 3) beautiful  4) colorful

74. The author’s purpose in using “Crater Lake became a national park” is to 

show that …..................................……. . 

1) it was a big and beautiful park 

2) it belonged to the whole nation  

3) William Steel’s attempts succeeded  

4) everybody could visit and enjoy it  

75. The word “wrapped” in line 2 is closest in in meaning to …...…… .  

1) cooked  2) covered 3) preserved 4) flavored
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Passage 3 

     Farmers that live in tropical areas clear the land to farm and to sell the 

valuable wood. After a few years, the crops use up the nutrients in the soil, and 

the farmers must clear more land. As a result, tropical rainforest habitats are 

being destroyed. Through education, people are realizing the value and potential 

value of preserving the species of the rainforest. In some areas, logging is 

prohibited. In other areas, farmers are taught new methods of farming so they 

do not have to clear rainforest lands continually.  

 

76. According to the passage, farmers need to clear more land because ……… .  

1) rainforests use up the soil’s nutrients  

2) the available land becomes less productive  

3) they want to expand tropical rainforest  

4) they like to protect the species of the rainforests  

77. Rainforest lands are being destroyed because ……...............… . 

1) trees are cut for logging 

2) the land does not contain necessary nutrients 

3) of the lack of enough rain throughout the year  

4) they are located in mountainous areas  

78. The word “logging” in line 5 is closest in meaning to .......... . 

1) recording  2) timbering  3) farming 4) selling

79. All of the following are mentioned as measures taken to protect rainforests 

EXCEPT ……… . 

1) educating farmers  

3) moving farmers to other areas  

2) using new methods of farming 

4) forbidding logging

80. The passage mainly discusses ....................... . 

1) why rainforests are rare  

3) how humans affect rainforests  

2) how farming changes over time 

4) what nutrients the crops need

  

  

توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

www.FastZaban.com )با ارسال پستی به سراسر کشور( 

 مراجعه نمایید.
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Passage 4 

     West African kingdoms began to grow through trade. As trading centers 

expanded, so did the need for control of trade. As West African societies 

developed complex trade systems, some powerful individuals called kings gained 

control of this system. Many people were loyal to the king because he kept trade 

running smoothly. In addition, kings often played an important role in the 

religious life of the people. By performing the proper prayers and rituals, kings 

were expected to help bring rain, to make the land fertile, and to bring prosperity 

to their people. 

 

81. According to the passage, trade in West Africa was mainly .......... . 

1) financed by farmers of all kind  

3) controlled and run by kings  

2) governed by religious rules 

4) developed in the cities 

82. The main function of religious rituals in West Africa was to .............. . 

1) express gratitude toward kings  

2) offer sacrifices to gods  

3) celebrate the society’s achievements  

4) make farming more profitable 

83. The word “prosperity” in line 7 is closest in meaning .......... . 

1) profession  2) amusement  3) wealth  4) freedom 

84. The word “their” in line 8 refers to .......... .  

1) rituals  2) kings  3) prayers  4) systems 

85. The passage mainly discusses .............................. . 

1) how kings rose in West Africa  

2) when complex trading systems emerged  

3) why religious rituals were import 

4) how the land became fertile and productive 

 

 

 :۷۹ ماهدیآزمون  درک مطلبتحلیل سؤاالت  ��

لغات داخل . ها خیلی طوالنی نبودندمتنبود و متوسط سؤاالت این بخش از آزمون 

 .شودمناسب ارزیابی می ، این بخشو در کلها هم خیلی آزاردهنده نبودند متن
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Section Four: Cloze Passage 

Read the following passage and fill in the blanks with the most appropriate 

choice. 

     The Iguazu Falls annually receive more than one million tourists, being 

recognized worldwide for beauty. Located within the lguassu National Park, on 

the border ...(86)... Brazil and Argentina, it has a qualified structure for ...(87)... 

tourists, with a visitors center, hotel, restaurant, shops, and a hiking trail to 

...(88)... the falls. 

     There are two options to ...(89) ... the Iguazu Falls: the Brazilian side ...(90)... 

the Argentinean side. ...(91)... are separated tours, and for ...(92)... one you 

...(93)... to pay a ticket, ...(94)... worth the price, since they are ...(95)… with 

different perspectives. The access to Iguazu Falls ...(96)… Argentina is done 

through the Argentinean Iguazu National Park. In ...(97)… case, it is necessary to 

enter the country …(98)... the Customs. On the Brazilian side, the tour ...(99)… 

two to four hours, …(100)… with the bus ride, leaving the Visitors Center to the 

trailhead.  

 

86. 1) between 2) beyond  3) above 4) among

87. 1) receive  2) receiving  3) received  4) to receive

88. 1) be access 2) accessing  3) accessed  4) access

89. 1) meets  2) be meeting  3) have meet  4) meet

90. 1) either  2) neither  3) or 4) nor

91. 1) Them 2) They  3) Theirs 4) Their

92. 1) no 2) any  3) each 4) some

93. 1) did  2) to have  3) had  4) will have

94. 1) from  2) of  3) for 4) but

95. 1) experiment  

       3) experimenting  

2) to experimenting 

4) have experiment

96. 1) on  2) in 3) from  4) for

97. 1) this  2) those  3) they  4) these

98. 1) through  2) above 3) below  4) behind

99. 1) lasts  2) last 3) lasting 4) lasted

 100. 1) started  2) start  3) starting  4) to started
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 :۷۹ ماهدیآزمون  کلوز تستتحلیل سؤاالت بخش  ��

ماه دی EPTآزمون  کلوز تستسؤال بخش  ۱۵ هراین بخش از آزمون ساده بود و 

 (ضمایر اَشکال فعلی، مطابقت فاعل و فعل، حروف اضافه و) نکات گرامریاز  3۷

 ۱۳و  ۱۰، 9، ۳های کل نکات الزم برای پاسخ به سؤاالت در بخش .مطرح شده بودند

 بودند.موجود  Fast Grammarکتاب 

 

 

 :رسیدهای مگـاتشـریحـی پاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 

 

 

 

 

 

 این افتخار را دارد که با وندیمهرداد زنگیهگروه آموزشی استاد 

 (www.ketab.org.ir)« خانۀ کتاب»سایت استناد به آمار رسمی 

های زبان ارشـد و دکتـری ایـران در برنـد آزمون نیترپرفروش  

 است. 3۷و  37های سال
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 6۸ماه یندفرور UTEPTو   MSRT ،EPTیهادر آزمون یقبول برای تهران روزۀ ۳ فشردۀ دورۀ ☑

ر( برگزار کشو یمنابع زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش)مؤلف  یوندهیزنگ مهرداداستاد  سیبا تدر

 خواهد شد.
   

 یدکتر بانز یهاآزمون یبرا یآمادگۀ دور نیترجامع
 

 3۸ ماهنیفرورد ۱۱تا  ۱3: یبرگزار خاریت ☑

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

 ساعت ۱۲: 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 00۳ حدود لیبا تحل یابداع یزنتست

 

 محدود تیظرف ��
 

۱3۱7۱۱۴۷۱۱۱تلفن تماس:   
 fast10  :کنندینام مثبت یندفرور ۵که تا  یدوستان یبرا یدرصد ۱۰ فتخفی کد ��

 

اد ـاست ســیبا تدر ماهنیفرورد ۱۱هم  EPT ونـآزم حـل تسـت روزۀ ۱ ویـژۀ دورۀ ☑

 برگزار خواهد شد. در تهران یوندهیزنگ ردادـمه

 http://yon.ir/Classs98                     نام:ثبت لینک -
 


