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 ۷۹ماه دناسف 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. John hopes to move into our building as soon as an apartment becomes 

………………… . 

1) vacant 2) regular 3) occupied 4) open

2. Our library’s regulations ……….… the borrowing of more than four books at a 

time. 

1) promote 2) prohibit 3) support 4) agree

3. Be ………… . If you are not, we will have to go to the movies without you. 

1) punctual 2) ready 3) accurate 4) careful

 .استصحیح « شناس، سرِوقتوقت» punctualبافت جمله، با توجه به  :توجه

4. Mary ………… my answer to the question until I showed her proof that I was 

right.  

1) differed 2) agreed with 3) disputed 4) accepted

5. John said he was with Jim, but that was ………!  

1) an anecdote 2) an account 3) a story 4) a lie

6. I hope you have finished ……… your suitcases; the taxi has just arrived.  

1) packing 2) having 3) making 4) wrapping

7. I didn’t sleep well last night. It was too cold; I need another ……… tonight.  

1) blanket 2) pillow 3) sheet 4) cushion

 

 
 

  

 و ... با پاسخ تشریحی  EPT ،MSRTهای برای دریافت سؤاالت آزمون  

  www.FastZaban.com سایتو تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما یا

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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8. When we go on vacation, I want to ……..…… some time fishing.  

1) waste 2) spend 3) lose 4) remember 

9. He asked me a personal question, and I ………… the answer quietly in his ear.  

1) shouted 2) talked 3) whispered 4) yelled

10. If you want to pass that exam, I ………..…… you to start studying for it 

immediately.  

1) suggest 2) push 3) convince 4) advise

11. When you finish making the dough for the bread, put it in the oven and 

…..…… it for about 90 minutes.  

1) fry 2) bake 3) roast 4) grill

12. Mary is very ………..… . She knows where she wants to be in five years’ time 

and how she is going to get there.  

1) ambitious 2) friendly 3) hardworking 4) optimistic

رسیدن به میل به  ۀدهندنشانکه  ،در صورت تست  … there getshe is going toبا توجه به استفاده از  :توجه

 تواند صحیح باشد.می (ambitious: طلب)جاه 1گزینۀ  و فقط فقط است،موفقیت هدف و 

13. John wants to get a better ………… and earn more money. 

1) company 2) employer 3) job 4) owner

14. The problem was really difficult, so I couldn’t ………… the answer.

1) work out 2) check in 3) head to 4) depend on

فقط  ،پاسخ آن استفتن و ناتوانی در یا« (و ... مسأله )ریاضی» problem بافت جمله دربارۀ هینکبا توجه به ا :توجه

 تواند صحیح باشد.می : حل کردن(work out) 1گزینۀ  و فقط

15. Researches claim the new discovery is a major ………… in the fight against 

malaria. 

1) consequence 2) invention 3) competition 4) breakthrough  

16. This is …….…… area, with a lot of factories. 

1) a rural 2) a residential 3) an agricultural 4) an industrial  

17. A lock is better than ………….  

1) worry 2) fear 3) suspicion 4) hope

در »به معنی  suspicion A lock is better than: ایرلندیالمثل دشواری هست! با توجه به ضربتست  :توجه

 طـو فقفقط  است، doubt lock thana etter Bکه معادل انگلیسی آن  «ات را دزد نکنرا قفل کن، همسایه

 تواند صحیح باشد.می( گمانیدشک، ب: suspicion) ۳ۀ ـگزین

18. I was …….…… that we would win the football game. 

1) sure 2) hopeless 3) curious 4) pleasing
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19. It is necessary that nitrogen be ………… in the soil for plants to grow.  

1) existed 2) present 3) nearby 4) filled

که متأسفانه  نداپاسخ درج کرده عنوانرا به (existed) 1گزینۀ  گر،ید یآموزش یهااز مؤسسات و گروه یبرخ :توجه

 نادرست است!!اً کامالاا

 ،«موجود» present هست و با وجود گزینۀو نایاب  ثقیلدر انگلیسی رسمی بسیار  be existed دقت کنید که ساختار

 .عنوان پاسخ تست محسوب خواهد کردرا به 2ۀ نیطراح گز. جود نخواهد داشتو 1گزینۀ  درست بودن جایی برای

20. Metals such as silver and iron are good ……… of electricity.  

1) conductors 2) guide 3) current 4) director

 صحیح باشد.تواند می (sconductor :)رسانا 1ۀ ، فقط گزینare فعل جمعبا توجه به استفاده از  :توجه

21. If I ………… well in my exams, I will go to university. 

1) do 2) make 3) prepare 4) answer

22. I usually ……… swimming at least once a week.  

1) play 2) do 3) go 4) make

23. You have to drive carefully here. The road is very ……… tonight. 

1) dry 2) difficult 3) normal 4) slippery

24. Before I learned to swim, I used to be very ……… about jumping into the 

pool. 

1) weak 2) timid 3) happy 4) shy

25. Three prisoners …………… from the prison this morning. Police have 

described them as dangerous.  

1) escaped 2) left 3) emptied 4) rushed 

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ
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 :رسید و کنکور دبیرستان لغاتکتاب 

 

 :۷۹اسفندماه آزمون  لغاتتحلیل سؤاالت بخش  ��

  ها در تست از برخیبود! و  تقریباً دشوارسطح کلی سؤاالت این بخش

 ول بودند.ع متدابنوعی خارج از مناو به دانش عمومی زبانچارچوب 

 خواهد بود. مقطعیالبته این سطح سختی 

  بودند. با مطـالعۀ  ۴۰۵لغـات و لغات دبیرستـان از  هامابقی تست

توانستند ما، داوطلبان می Fast Vocabو  کنکور Fast Vocabهـای کتاب

 سؤاالت این بخش پاسخ دهند. اکثربه 

 

 

 

 

با فست زبان، کیفیت در آموزش را حس کنید...
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Section Two: Structure Part One 

Choose the answer which best completes the following sentences. 

26. The children slept well .................. the noise. 
1) because 

3) due to 

2) despite 

4) whereas

نیاز داریم.  یک فعلو  یک فاعلبه با یک جملۀ ساده مواجهیم.  (اجزاء جملهمبحث ) ← ۲گزینۀ  :پاسخ

children و  فاعلslept رویم:ها میجمله هستند. حال به سراغ گزینه فعل 

 ،پسداریم؛  وارهجمله یکما هستند؛  وارهجمله دودهندۀ ربط whereasو  because، 0و  1های در گزینه

 .شوندرد می 0و  1 هایگزینه

« بدلیلِ، بخاطرِ» due toتضاد و  حرف اضافۀ« علیرغمِ» despiteاست.  ۲با توجه به مفهوم، پاسخ گزینۀ 

 است. despite مفعول حرف اضافۀهم  the noise .دلیل است حرف اضافۀعبارت 

 «ها خوب خوابیدند.بچه سروصدا، علیرغمِ: »ترجمۀ جمله

 کالس آنالینو  دورۀ فشردهدر  (.Fast Grammar روشـکتاب پرف چاپ هفتم 03، صفحۀ 5و  0 هایبخش)

 روی این نکته بسیار تأکید کردم. (داوطلبان گرامی برگزار شدنفر از  100)که با شرکت  هم قبل از آزمون

27. We haven’t had .................. news from the mountain climbers.
1) some 

3) none 

2) no 

4) any

مشتقات آن و  nyaاز  و مثبتو مشتقات آن در جمالت  someاز  (هاسنجکمیتمبحث ) ← ۴گزینۀ : پاسخ

 روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ 0ۀ صفح ۲نکتۀ ، 1بخش ). شودمیاستفاده  سؤالیو  منفیدر جمالت 

Fast Grammar.)  در اینجا همn’thave است. 0گزینۀ  فقط و فقطاست و پاسخ  منفی 

 قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

، 7تواند صحیح باشد )بخش نمی ۲واره نادرست است؛ پس، گزینۀ در یک جمله دو شکل منفی: کاربرد هجتو

 (.Fast Grammar روشـکتاب پرفهای هفتم و هشتم چاپ 70 ۀصفح

 .«ماینکردهافت دریکوهنوردان  خبری از هیچما : »ترجمۀ جمله

است!!!  1گزینۀ اندکه پاسخ های آموزشی دیگر، عنوان کردهاز مؤسسات و گروه: برخی توجه

 !لالاً و بسیار نادرست است!!!!ــکه متأسفانه کام
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28. Maryam .................. lives in Tehran. She moved to Karaj.
1) any longer 

3) no longer 

2) anymore 

4) no more

شود. از این قید برای اشاره ستفاده میا مثبتدر جمالت  no longer از قید؛ (قیدمبحث ) ← 3گزینۀ : پاسخ

 (.Fast Grammar روشـتاب پرفک 3بخش ) شود، استفاده میموضوعی که زمانی صحت داشتهبه 

 «مکان کرد.کند. او به کرج نقلمیـندر تهران زندگی  دیگر مریم : »ترجمۀ جمله

29. John asked me .................. anything interesting in the seminar.   
1) in case I learn 

3) if I learned 

2) did I learn 

4) whether learned

 askedو  فاعل Johnداریم.  وارهیک جمله ،( در صورت سؤالهای اسمیوارهجملهمبحث ) ← 3گزینۀ : پاسخ

 رویم:ها میهستند. حال به سراغ گزینه وارهجمله فعل

 دارد. حالزمان  learnو  گذشتهزمان  edaskرعایت نشده است؛  هاتطابق زماننادرست است؛ زیرا  1گزینۀ 

 شده است. سؤالیبدون دلیل  ،؛ زیرا ترتیب کلماتنادرست است ۲ گزینۀ

 شده است.مناسب استفاده ن فاعلاز  whether دهندۀبعد از ربطنادرست است؛ زیرا هم  0گزینۀ 

 است.واره جمله فعلهم  learnedو  فاعل I ،دهندۀ اسمیربط ifکه با انتخاب آن،  است 0پاسخ گزینۀ 

کالس و  هدورۀ فشرددر  (.Fast Grammar روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ ، درس سوم5 خش)ب

 .(میکرد تست را حلاین مشابه قبل از آزمون هم آنالین 

 .«تمفیاد گر سمینار چیز جالبی درآیا از من پرسید  جان : »ترجمۀ جمله

است!!!  4گزینۀ اندکه پاسخ های آموزشی دیگر، عنوان کردهاز مؤسسات و گروه: برخی توجه

 !لالاً و بسیار نادرست است!!!!ــکه متأسفانه کام

 

 

 

 

 

  

با  ماه هر MSRTو  EPT تضمینی های فشردۀکالسدر  نامثبت برای
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30. Maryam’s parents have lived in Shiraz .................. six years. 
1) since 

3) after 

2) for 

4) during

]اینجا  زمان حال کامل( برای اشاره به مدت زمان انجام کار، در های فعلیزمانمبحث ) ← ۲گزینۀ : پاسخ

have livedاز ] 

 

 

 روشـکتاب پرف مـم و هشتـهای هفتچاپ 116ۀ ـ، صفح10بخش )است.  ۲شود. پاسخ گزینۀ استفاده می

Fast Grammar).  قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 .«اندهدرک زندگی شیراز رشش سال د مدتبه مریموالدین : »ترجمۀ جمله

31. Alexander Fleming discovered Penicillin .................. .  

1) accidentally 

3) in accident 

2) accidental 

4) on accidental

[ lyaccidental]اینجا  قید از بایستی discover فعل غیرربطیهمراه ؛ به(قیدمبحث ) ← 1گزینۀ : پاسخ

قبل از کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  (.Fast Grammar روشـکتاب پرف 3۲، صفحۀ 3بخش ). شوداستفاده 

 آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.

 «د.رک کشف بطور اتفاقیرا  نیلیسیپن الکساندر فلمینگ : »ترجمۀ جمله

32. John likes to play football and so .................. .    

1) Jim can 

3) Jim does 

2) does Jim 

4) can Jim 

ر د موافقت بصورت کوتاه انیببرای ؛ (بیان موافقت بصورت کوتاهجابجایی بعد از مبحث ) ← ۲گزینۀ : پاسخ

 گیرد.صورت می بجایی فاعل و فعل کمکیاج، soبعد از  شود. در این حالت،استفاده می soاز  ،مثبتجمالت 

دورۀ در  (.Fast Grammar روشـکتاب پرف چاپ هفتم 76، صفحۀ 7بخش ) است ۲بنابراین، پاسخ گزینۀ 

 قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.کالس آنالین و  هفشرد

 «هم همینطور. جیمدوست دارد فوتبال بازی کند،  جان : »ترجمۀ جمله

 

 

for + مدت زمان انجام کار 
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33. You .................. fly to Babol; there isn’t an airport there.  
1) won’t 

3) may not 

2) should not 

4) cannot

در زمان حال از فعل وجهی  توانایی انجام یک کار(؛ برای اشاره به افعال وجهیکاربرد ) ← ۴: گزینۀ پاسخ

can بخش استفاده می( روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای چـاپ 1۲5، صفحۀ 10شود Fast Grammar.)  در

 قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرد

 «با هواپیما به بابل سفر کنید؛ ]زیرا[ در آنجا فرودگاهی وجود ندارد. توانیدنمیشما : »ترجمۀ جمله

34. London is known to be .................. place in Europe to buy a car.  
1) the more expensive 

3) the most expensive 

2) most expensive 

4) more expensive

صفت بایستی از در صورت سؤال،  in Europe کلید لیل وجود(؛ بدهااَشکال صفتمبحث ) ← 3گزینۀ : پاسخ

 روشـکتاب پرف و هشتمهفتـم  هایچـاپ 76ۀ ـ، صفح3 است. بخش 0ۀ ـخ گزینـاستفاده شود. پاس یـعال

Fast Grammar).  عرض کردم که از نکات موجود در  قبل از آزمون همکالس آنالین و  هفشرد دورۀدر

 .تست مطرح خواهد شد اسفندماهحتماً در آزمون  Fast Grammarکتاب  76و  77صفحات 

 «د.شواخته میشن در اروپاخرید خودرو  مکان گرانترینعنوان لندن به: »ترجمۀ جمله

35. We could not walk any .................. since we were tired and hungry. 
1) extra 

3) slowly 

2) further 

4) more than 

. شوداستفاده  قیدبایستی از  walk فعل غیرربطیهمراه به ،در جای خالی؛ (قیدهاکاربرد ) ← ۲گزینۀ : پاسخ

 (.Fast Grammar روشـکتاب پرف 77، صفحۀ 3)بخش است.  ۲پاسـخ گزینـۀ 

 «برویم. دورتراز آنجاییکه خسته و گرسنه بودیم؛ نتوانستیم : »ترجمۀ جمله

 

  

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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36. Mr. Smith managed .................. two seats on the morning flight. 
1) has booked 

3) to book 

2) booking 

4) to booking 

 مصدر با، از «موفق شدن )به انجام کاری(» manage فعل(؛ بعد از اَشکال فعلیمبحث ) ← 3: گزینۀ پاسخ

to به صورت تست وارد خواهد شد )بخش  فعل اضافی، یک 1. دقت کنید که با انتخاب گزینۀ شوداستفاده می

و  هدورۀ فشرددر  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ 106، جدول پائین صفحۀ 10

 قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.کالس آنالین 

 .«رزرو کندموفق شد دو صندلی پرواز صبح را  سْمیتآقای : »ترجمۀ جمله

37. We stayed in a lovely hotel .................. the sea. 
1) has been overlooked 

3) it overlooks  

2) overlooked 

4) overlooking 

مواجهیم. در صورت سؤال،  شدهکوتاه وارۀ وصفیجمله(؛ با یک هاوارهانواع جمله مبحث) ← ۴ینۀ گز: پاسخ

we و  اعلـفstayed است. لـفع 

 رویم:ها میحال به سراغ گزینه

 شود.د و رد میکنبه صورت تست وارد می اضافیفعل  1گزینۀ 

 شود.کند و رد میمناسب( به صورت تست وارد می دهندۀربط)بدون  اضافی فاعل و فعل 0گزینۀ 

بوده که   overlookedwhich وارۀ وصفیجملهمواجهیم. در اصل،  معلوماست، زیرا با حالت  0پاسخ گزینۀ 

تبدیل  overlookingدار، به  ing شکلو تبدیل فعل به  whichدهندۀ وصفی و حذف ربط کوتاه شدنپس از 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای چـاپ ، درس چهارم5شود )بخش می

 م.یکرد حل ا در کالسر ستاین ت مشابهقبل از آزمون هم کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 «به دریا اقامت داشتیم. مشرِفما در یک هتل زیبایِ : »ترجمۀ جمله

 

  

 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  وندیهـرداد زنگیـمه

 مرادی    03070006000مراجعه نمایید:    
 

03070006000تلفن تماس:   
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38. Not until the 1980s .................. for the average person to own a personal 

computer.  

1) was it possible  

3) it was possible 

2) was possible 

4) possible it was  

 صورت گیرد جابجایی فاعل و فعلبایستی  until not قید منفی(؛ بعد از جابجاییمبحث ) ← 1: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـپرف کتاب هشتمو  هفتمهای چـاپ 70، درس سوم، صفحۀ 7)بخش 

 رویم:ها میحال به سراغ گزینه

 شوند.رد مینگرفته و هر دو صورت  جابجایی فاعل و فعل 0و  0های در گزینه

 شود.هم رد می ۲نداریم و  فاعل ۲در گزینۀ 

همراه فعل ربطی هم صفتی است که به iblepossاست؛  فاعل itو  فعل wasاست که در آن  1پاسخ گزینۀ 

was .قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  بکار رفته 

 «، برای یک فرد معمولی ممکن نبود که رایانۀ شخصی داشته باشد.1370دهۀ تا : »ترجمۀ جمله

39. Mary never learned the language .................. she lived in Japan for two 

years. 

1) yet  

3) but  

2) since 

4) although 

 learnedو  فاعل Maryداریم.  وارهجمله دو( در صورت سؤال، هاوارهانواع جملهمبحث ) ← ۴گزینۀ : پاسخ

پس، در جای خالی به یک  وارۀ دوم هستند.جمله فعلهم  edivlو  فاعل sheهستند.  وارۀ اولجمله فعل

 صحیح است. 0با توجه به مفهوم جمله، فقط گزینۀ  نیاز داریم. دهندۀ مناسبربط

 هدورۀ فشرددر  (.Fast Grammar روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ 03 ، صفحۀ، درس سوم5)بخش 

 مشابه این تست را حل کردیم.قبل از آزمون هم کالس آنالین و 

 .«آن زبان را یاد نگرفت وقتچیهدو سال در ژاپن زندگی کرد، او  مِری اگرچه: »ترجمۀ جمله

40. My friend John .................. to Japan last year. 
1) has gone  

3) went 

2) has been  

4) had been 

در انتهای جمله، در جای  year last( با توجه به قید زمان گذشتۀ های فعلیزمانمبحث ) ← 3گزینۀ : پاسخ

های هفتم چاپ 711، صفحۀ 10است )بخش  0. پاسخ گزینۀ استفاده شود گذشتۀ سادهزمان خالی بایستی از 

های حال کامل، حال ترتیب از زمان، به0و  ۲، 1های در گزینه .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هشتمو 

 سیاربقبل از آزمون هم روی این نکته کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  کامل و گذشتۀ کامل استفاده شده است.

 تأکید کردم.

 .«رفتبه ژاپن  سال گذشته، جاندوست من، : »ترجمۀ جمله
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41. We have been trying hard to contact John for the past few days. ........., we 
managed to find him. 
1) eventually  

3) otherwise  

2) whereas 

4) even though  

 1پاسـخ گزینـۀ  نیاز داریم.برای کل جمله  قیدبه یک (؛ در جای خالی، قیدهاکاربرد ) ← 1: گزینۀ پاسخ

 (.Fast Grammar روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ 70، صفحۀ 3است. )بخش 

 :های دیگردلیل رد گزینه

 otherwiseهم  0در گزینۀ  شوند.هستند و هر دو رد می وارهجمله دودهندۀ )قیدی( ربط 0و  ۲های گزینه

 و هدورۀ فشرددر  تواند صحیح باشد.دهندۀ دو جمله است و نمیغالباً قید جمله یا ربط« در غیر اینصورت»

 قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.کالس آنالین 

موفق شدیم او  ،سرانجامایم. بوده جاندر چند روز اخیر، سخت در تالش برای تماس گرفتن با : »ترجمۀ جمله

 «یم.کن را پیدا

42. .................. is she? Is she the new bank manager? 
1) which 

3) that 

2) who 

4) what

شود. میاستفاده  who ، از ضمیر پرسشیافراد(؛ برای پرسش در مورد ضمیرمبحث ) ← ۲: گزینۀ پاسخ

دورۀ در  .(Fast Grammar پرفـروشکتاب  های هفتم و هشتمچاپ 7و  0 هایاست. بخش ۲گزینۀ پاسخ 

 قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.کالس آنالین و  هفشرد

 «او کیست؟ آیا او مدیر جدید بانک است؟: »ترجمۀ جمله

43. If you .................. learn, I would show you how to operate that machine. 
1) will  

3) were willingly to  

2) would 

4) would have to

برای ما کلید است.  در صورت تست، show would(، وجود شرطـی نـوع دومالگوی ) ← 3گزینۀ : پاسخ

استفاده شود. بنابراین، پاسخ گزینۀ  استمراری گذشتۀ ساده یاهای زماندر الگوی شرطی نوع دوم، بایستی از 

دورۀ در . (Fast Grammar روشـاب پرفـکت های هفتم و هشتمچاپ 17، بخـش 176صفحـۀ ) است 0

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.کالس آنالین و  هفشرد

 «م.دادرا نشان می هگاستاندازی آن دچگونگی راهبه تو  ،بودییادگیری  مشتاقاگر : »ترجمۀ جمله
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44. We .................. you our help if you had asked for it.  
1) would give  

3) had given  

2) gave 

4) would have given  

با برای ما کلید است.  در صورت تست، had asked(، وجود شرطـی نـوع سومالگوی ) ← ۴: گزینۀ پاسخ

 وم:الگوی شرطی نوع س توجه به
 

سوم فعلقسمت  + would/ could/ might + have زمان گذشتۀ کامل/گذشتۀ کامل استمراری  
 

کالس و  هدورۀ فشرد. در (Fast Grammar روشـاب پرفـکت 17، بخـش 176است )صفحـۀ  0پاسخ گزینۀ 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.آنالین 

 .«کرده بودیم کمکبه تو  ما ،خواسته بودیاگر : »ترجمۀ جمله

45. I avoid .................. my car whenever possible especially in big cities.  

1) taking 

3) having taken 

2) to take 

4) to taking 

استفاده  مصدراسم ، از («ازدن )کر اجتناب» avoid فعل(؛ بعد از فعلی اَشکالمبحث ) ← 1: گزینۀ پاسخ

در  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ 100، جدول پائین صفحۀ 10)بخش  شودمی

 قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرد

 .«کنممی اجتناب در شهرهای بزرگبخصوص اتومبیلم  بردنهر وقت امکان داشته باشد، از : »ترجمۀ جمله

46. Life in the country may not be as exciting as life in the city. .................., you 

are close to nature which provides peace and quietness. 

1) unless 

3) therefore  

2) nevertheless 

4) afterwards 

 ۲برای کل جمله نیاز داریم. پاسـخ گزینـۀ  قید(؛ در جای خالی، به یک قیدهاکاربرد ) ← ۲: گزینۀ پاسخ

های هفتم و چاپ 0۲، صفحۀ 0)بخش دو جملۀ متضاد است  قید ربط« با این وجود» neverthelessاست. 

 (.Fast Grammar روشـکتاب پرف هشتم

 :های دیگردلیل رد گزینه

« بنابراین، در نتیجه» thereforeهم  0د. در گزینۀ شورد میست و ا وارهجمله دودهندۀ )قیدی( ربط 1 گزینۀ

نیز  0ۀ در گزین تواند صحیح باشد.دهندۀ دو جمله است و نمیغالباً قید یا ربطرود و بکار می گیرینتیجهبرای 

afterwards شود.است و با توجه به مفهوم رد می« بعداً»معنی به  قید 

شما به  ،با این وجوداندازۀ زندگی در شهر مهیج نباشد. ممکن است به زندگی در خارج از شهر: »ترجمۀ جمله

 .«هستید د، نزدیکگذارشما میدر اختیار و سکوت را  که آرامش یطبیعت

 

  



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

13 

47. John has experienced poverty before. .................., he is kind toward the 

poor.  

1) Otherwise  

3) Despite  

2) Moreover  

4) Therefore 

 0نیاز داریم. پاسـخ گزینـۀ  جملهبرای کل  قید(؛ در جای خالی، به یک قیدهاکاربرد ) ← ۴: گزینۀ پاسخ

های هفتم و چاپ ۲0، صفحۀ 0)بخش رود بکار می گیرینتیجهبرای « بنابراین، در نتیجه» thereforeاست. 

 (.Fast Grammar روشـکتاب پرف هشتم

 :های دیگردلیل رد گزینه

با توجه به مفهوم، دهندۀ دو جمله است و غالباً قید جمله یا ربط« در غیر اینصورت» otherwise 1در گزینۀ 

رد با توجه به مفهوم، است و  هجمل دو قید« براینعالوه» moreover ،۲گزینۀ در تواند صحیح باشد. نمی

 شود.میو رد  است حرف اضافهیک « علیرغمِ» despite نیز نادرست است؛ زیرا 0شود. گزینۀ می

 «است. مهربان ، نسبت به فقرابنابراین قبالً فقر را تجربه کرده است. جان : »ترجمۀ جمله

48. When I was a child, I never .................. about the future. 

1) worrying 

3) made to worry  

2) used to worry 

4) have worried  

که در گذشته بصورت  یاشاره به عمل یبرا« ، قبالًسابقاً» used toاز  (؛used toکاربرد ) ← ۲گزینۀ : پاسخ

است  ۲پاسخ گزینـۀ  .شودیاستفاده م شود،یانجام نم یگردر زمان حال د یول شدهیمکرراً انجام م یاعادت 

قبل از آزمون هم کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف 170، صفحۀ 15بخش )

 روی این نکته تأکید کردم.

 .«شمابآینده  لواپسوقتی بچه بودم، هرگز عادت نداشتم د: »ترجمۀ جمله

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

 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. Mary was so upset that she burst .................. tears. 

1) in  

3) up  

2) with 

4) into

 .است «یر گریه زدنز»ی معن به  tears intoburstاصطالح ؛ (حروف اضافهمبحث ) ← ۴: گزینۀ پاسخ

 .«گریه زد که زیر بود ناراحت آنقدر مِری : »ترجمۀ جمله

50. Where did you go .................. vacation last year? 

1) over  

3) on  

2) to 

4) in

 است.« نرفت تعطیالت به»معنی  به  vacation ongo(؛ اصطالح حروف اضافهمبحث ) ← 3: گزینۀ پاسخ

 «در تعطیالت سال گذشته به کجا رفتید؟: »ترجمۀ جمله

51. Ocean currents .................. play an important role in regulating global 

climate.  

1) said to 

3) are believed that  

2) thought to 

4) are known to  

نیاز داریم.  فعلبه  cean currentso فاعل(؛ بعد از اجزاء جمله و معلوم و مجهولمبحث ) ← ۴گزینۀ : پاسخ

و  0های بخش)است  0نیاز داریم. پاسخ گزینۀ  فعل مجهولیدهندۀ کار فعل نیست، به بدلیل آنکه فاعل انجام

قبل از آزمون کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هشتمو  هفتمهای چـاپ 1۲

 تست را حل کردیم. مشابه اینهم 

 :های دیگردلیل رد گزینه

 ،هم نادرست است 0گزینۀ د. ند صحیح باشنتوانهستند و با توجه به مفهوم، نمی معلومفعل  ۲و  1های گزینه

 .کم دارد فاعلوارۀ بعد از آن، یک است و جمله دهندهربط thatزیرا 

وهوای جهان ایفا نقش مهمی در تعدیل و تنظیم آبهای اقیانوسی شود جریانگفته می: »ترجمۀ جمله

 «کنند.می

است!!!  3گزینۀ اندکه پاسخ های آموزشی دیگر، عنوان کردهاز مؤسسات و گروه: برخی توجه

 !لالاً و بسیار نادرست است!!!!ــکه متأسفانه کام
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52. There is no more foods left. .................., there are plenty of fruits. 

1) therefore  

3) however  

2) besides 

4) despite

 0نیاز داریم. پاسـخ گزینـۀ  جملهبرای کل  قید(؛ در جای خالی، به یک قیدهاکاربرد ) ← 3گزینۀ : پاسخ

های هفتم چاپ ۲0، صفحۀ 0رود )بخش بکار می بیان مغایرتبرای « با این وجود، حالاینا ب» howeverاست. 

 (.Fast Grammar روشـکتاب پرف و هشتم

 :های دیگردلیل رد گزینه

ند توا، نمیمفهومو با توجه به رود بکار می گیرینتیجهبرای « بنابراین، در نتیجه» therefore 1در گزینۀ 

است و با توجه به  یا حرف اضافه دو جملهغالباً قید « ین، همچنعالوهبه» besides، ۲صحیح باشد. در گزینۀ 

 شود.است و رد می حرف اضافهیک « علیرغمِ » despiteنیز نادرست است؛ زیرا  0شود. گزینۀ مفهوم، رد می

 .«استد جومو مقدار زیادی میوه، با اینحالهیچ غذایی باقی نمانده است. »: ترجمۀ جمله

53. Mary and her brother .................. to the museum tomorrow.  

1) are going  

3) will have gone  

2) will be gone 

4) going

، tomorrowبا توجه به قید  نیاز داریم. فعلدر جای خالی به  ؛(های فعلیزمانمبحث ) ← 1گزینۀ : پاسخ

 صحیح است. 1گزینۀ 

 :های دیگردلیل رد گزینه

. و نادرست است آیندۀ کاملبصورت زمان  0. گزینۀ مجهولی و نادرست است gone will be، ۲در گزینۀ 

 .و نادرست است وارهفعل 0گزینۀ 

کالس و  هدورۀ فشرددر  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ 117، صفحۀ 10)بخش 

 قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.آنالین 

 .«درونمیردا به موزه فو برادرش  ریمِ : »ترجمۀ جمله
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 54. People say that Chinese is .................. to learn than English. 
1) difficult 

3) the most difficult  

2) more difficult 

4) a more difficult

استفاده شود. پاسـخ  تفضیلیصفت در صورت سؤال، بایستی از  than بدلیل وجود کلید ← ۲گزینۀ : پاسخ

 دورۀدر  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هشتمو  هفتـمهای چـاپ 76، صفحـۀ 3است. بخش  ۲گزینـۀ 

اب ـکت 76و  77ات ـردم که از نکات موجود در صفحـون هم عرض کـقبل از آزمکالس آنالین و  هردـفش

Fast Grammar  تست مطرح خواهد شد. اسفندماهحتماً در آزمون 

 .«است گلیسیان از دشوارتر زبان چینییادگیری گویند که مردم می: »ترجمۀ جمله

55. Although all members of the football team were told the time for practice, 
.................. of them came on time.

1) each 

3) all  

2) none 

4) either 

کتاب  0، صفحۀ 1 است )بخش ۲پاسخ گزینۀ ، مفهومبا توجه به ؛ (هاسنجکمیتمبحث ) ← ۲گزینۀ : پاسخ

 قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.کالس آنالین و  هفشرد ۀدوردر  .(Fast Grammar پرفروش

 «رسید.ع نقاز آنها سر مو هیچکدامزمان تمرین به تمام اعضای تیم فوتبال گفته شده بود،  اگرچه: »جملهترجمۀ 

 خیریک سال ادر  ده هزار جلدفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش    
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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) Mr. Smith has written many books. 

2) She lives in a large city. 

3) Terrible mistake has made. 

4) The new student was very shy. 

دهندۀ انجام mistakeبدلیل آنکه فاعل است.  0پاسخ گزینۀ (؛ معلوم و مجهولمبحث ) ← 3گزینۀ : پاسخ

و  هفتمهای چـاپ 1۲ بخش) و نادرست است. معلوم has madeنیاز داریم.  فعل مجهولیکار فعل نیست، به 

 شمارش مفرداسم قابلیک  mistakeهمچنین دقت کنید که  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هشتم

 شکل صحیح: .(Fast Grammar ۲ )بخش استفاده شود شناسهاست و قبل از آن بایستی از یک 

A terrible mistake has been made. 

 حل کردیم. تست را قبل از آزمون هم مشابه اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر است. 

57.  

1) I like ice cream. 

2) She doesn’t need any help.  

3) My brother is either at home. 

4) Where did he go? 

  is also at homeح ؛ شکل صحیFast Grammarروش ـپرفکتاب  3؛ بخش (قید)مبحث  ← 3گزینۀ : پاسخ

 .است

 

 

 

  

 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  

 نمایید.تهیه 
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58. 

1) The bus being very crowded. 

2) We took a taxi. 

3) I can see you after I finish my work. 

4) He saves his money. 

فاعل مفرد جمله  busدارد.  ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به  ؛(اجزاء جمله)مبحث  ← 1گزینۀ : پاسخ

ود. ـعنوان فعل در نظر گرفته شتواند بهاست و نمی وارهلـفع being ؛میندار فعل، جملهاست. در صورت 

کتاب  هشتمو  هفتمهای اپچ 01، صفحۀ 0بخش استفاده شود ) wasیا  is لـفع بایستی از ،بجای آن

 :ح؛ شکل صحی(Fast Grammarروش ـپرف

The bus is/was very crowded. 

 تست را حل کردیم. آزمون هم مشابه اینقبل از کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  است.

59. 
1) The telephone rang. 
2) It might rain tonight. 
3) I met an old friend yesterday. 
4) John entered in the building. 

 in نیازی به استفاده از حرف اضافۀ« وارد شدن به» enter بعد از(؛ هاضاف حروف)مبحث  ← ۴گزینۀ : پاسخ

 ؛ شکل صحیح:(Fast Grammarروش ـپرفکتاب  105، صفحۀ 10)بخش نیست 

John entered the building. 

 تست را حل کردیم. قبل از آزمون هم مشابه اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  است.

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از 00 دانلود رایگانبرای 

 :نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندیمهرداد زنگیهاستاد      تألیف

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

  

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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60. 
1) John waited at the bus stop. 

2) Who did he bought them? 

3) This information is correct. 

4) How tall are you? 

بنابراین، . فاده شوداست فعلسادۀ  لکش بایستی از didبعد از فعل کمکی (؛ فعل)مبحث  ← ۲گزینۀ : پاسخ

و  هفتمهای چـاپ 110، صفحۀ 10استفاده شود )بخش  buy سادۀ لکشاز بایستی ، ۲گزینۀ در  boughtبجای 

شکل  فاده شود.تاس whereبایستی از  whoهمچنین بجای  ؛(Fast Grammarروش ـپرفکتاب  هشتم

 :جمله صحیح

Where did he buy them? 

 م.تأکید کرد نکات این رویقبل از آزمون هم کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  است.

61. 
1) I don’t know him. 

2) The plane will arrive tomorrow. 

3) Mary quickly left the room. 

4) You liked the book, did you? 

. فاده شوداست didn’t youبایستی از ضمیمۀ پرسشی  did you(؛ بجای فعل)مبحث  ← ۴گزینۀ : پاسخ

 (. شکل صحیح جمله:Fast Grammarروش ـپرفکتاب  هشتمو  هفتمهای چـاپ 1۲6، صفحۀ 10)بخش 

You liked the book, didn’t you? 

 است.

62.  
1) We are a student. 

2) A few more chairs are needed. 

3) There’s a book on the desk. 

4) The plane leaves tonight. 

فاده است sstudent جمعبایستی از شکل   studenta(؛ بجای مطابقت با مرجع)مبحث  ← 1: گزینۀ پاسخ

 (. شکل صحیح جمله:Fast Grammarروش ـپرفکتاب  هشتمو  هفتمهای چاپ 6)بخش . شود

We are students. 

 نکات تأکید کردم. قبل از آزمون هم روی اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  است.

 

 به لطف انتخاب شما، با افتخاروندی مهرداد زنگیهگروه تألیفی استاد    

، در دو سال اخیر هزار جلد کتاب 50بیش از با رکورد فروش  

ت آمار رسمی سایبا استناد به  ترین برند زبان دکتری در ایرانپرفروش

 است. «خانۀ کتاب»
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63. 

1) The radio is too loud. 

2) John didn’t make care of himself. 

3) Our television set is not working. 

4) It is very cold outside. 

. فاده شوداست take care ofبایستی از  make care ofبجای (؛ کلمات انتخاب)مبحث  ← ۲گزینۀ : پاسخ

 (. شکل صحیح جمله:Fast Grammarروش ـپرفکتاب  15و  10 های)بخش

John didn’t take care of himself. 

 .«مراقبت نکرداز خودش  جان »

 م.یکرد را مرور takeترکیبات با قبل از آزمون هم کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  است.

64. 

1) John is not feeling well. 

2) I know English and German. 

3) All of students must obey the rules. 

4) Where’s my bicycle. 

فاده است all of the studentsبایستی از  all of students(؛ بجای حروف تعریف)مبحث  ← 3: گزینۀ پاسخ

 (. شکل صحیح جمله:Fast Grammarروش ـپرفکتاب  ۲)بخش . شود

All of the students must obey the rules. 

 نکات تأکید شد. قبل از آزمون هم روی اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  است.

است!!! که متأسفانه  1گزینۀ اندکه پاسخ های آموزشی دیگر، عنوان کردهاز گروه: برخی توجه

 !!!!پاسخ این تست نخواهد بود وجههیچبه 1گزینۀ 

 

 

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

و  EPTتضمینی  فشردۀ و حضوری ویدئویی هایکالسدر  نامثبتبرای 

MSRT لینک زیر روی  وندیمهرداد زنگیهاستاد با تدریس  37 ماهفروردین

 :کلیک نمایید

http://yon.ir/classs98 

03070006000تلفن تماس:   
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65. 

1) What delicious fruit is this. 

2) Mary has a pleasant personally. 

3) The lecture was boring. 

4) John told us an interesting story. 

بایستی از  is thisبجای  نیازی به جابجایی نیست. whatبعد از  (؛کلمات ترتیب)مبحث  ← 1گزینۀ : پاسخ

this is بخش . فاده شوداست(روش ـپرفکتاب  هشتمو  هفتمهای ، درس سوم چاپ5Fast Grammar شکل .)

 صحیح جمله:

What delicious fruit this is. 

 نکات تأکید شد. قبل از آزمون هم روی اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فست زبان، کیفیت در آموزش را حس کنید...
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 :۷۹اسفندماه تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: 36اسفندماه  EPTآزمون  تست( 00) از سؤاالت بخش گرامر

 ،کتاب( 6)بخش  ها و قیدهاصفتاز نکات مربوط به تست  01

 ،(Fast Grammar 01)بخش ها نکات مربوط به فعل و زماناز تست  ۸

 ،کتاب( ۵)بخش  هاوارهانواع جملهاز نکات مربوط به تست  4

 (،9)بخش  جابجاییاز نکات مربوط به تست  3

 (،03)بخش  حروف اضافهاز نکات مربوط به تست  3

 ،(4)بخش  اجزاء جملهاز نکات مربوط به تست  2

 (،0)بخش  هااسماز نکات مربوط به تست  2

 (،90)بخش  یشرطساختارهای از نکات مربوط به تست  2

 (،۵0)بخش  انتخاب کلماتاز نکات مربوط به تست  2

 (،3)بخش  ضمایر حثاز مبتست  0

 (،2)بخش  حروف تعریفاز نکات مربوط به تست  0

 و (،20)بخش  ساختارهای مجهولیاز نکات مربوط به تست  0

 (،9)بخش  مطابقتاز نکات مربوط به تست  0
 

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 

  
 هایرا فقط با مطالعۀ بخشسؤال  17 کنید،مالحظه میهمانطور که 

 تألیف Fast Grammarکتاب  های هفتم و هشتمچاپ 10و  3

 وندیزنگیهاستاد مهرداد 

 .توانستید پاسخ دهیدمی
 

03070006000تلفن 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 

     Countries may contain several culture regions within their borders. Often, 

these culture regions are based on ethnic groups. An ethnic group is a group of 

people who share a common culture. Members of ethnic groups often share 

certain culture traits, such as religion, language, and even special foods. Some 

countries are home to a variety of ethnic groups. For example, more than 100 

different ethnic groups live in the East African country of Tanzania. Countries 

with many ethnic groups are culturally diverse. Cultural diversity is the state of 

having a variety of cultures in the same area. While cultural diversity creates an 

interesting mix of ideas, behaviors, and practices, it can also lead to conflict. 

 

66. According to the passage, all of the following are mentioned as examples 

of culture traits EXCEPT .................. .

1) religious beliefs 

3) genetic roots 

2) food habits 

4) language

67. A culturally diverse country contains .................. .

1) some culturally similar groups 

3) many different ethnic groups   

2) many modern and ancient places 

4) a variety of strange people

68. In line 8, “it” refers to .................. .

1) Tanzania 

3) an interesting mix 

2) cultural diversity 

4) area

69. The paragraph following the passage most probably discusses .................. .

1) the conflicts arising from culture diversity 

2) the needs of a culturally diverse society 

3) why some countries are culturally diverse 

4) how scientists study cultural diversity

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

1) how culture regions are formed 

3) where Tanzania is located 

2) what cultural diversity is 

4) where ethnic groups live
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Passage 2 

     In the National Forest of West Virginia, scientists have a mystery to solve: the 

mystery of the missing plant nutrients, which are substances in the soil that 

plants need to grow. For several years, the trees there have not grown as well as 

they should. Soil scientists believe that the soil is missing many of the important 

nutrients that the trees and other plants there need to grow. They have 

conducted many years of research to determine why the nutrients are 

disappearing and why the trees are not growing like they should.  

     Mary Lusk was one of the scientists who worked to solve the mystery of the 

missing nutrients in the forest. She gathered samples of the soil and tested the 

soil for important nutrients. She saw that the soil had very low levels of plant 

nutrients. Such as magnesium and calcium. If these nutrients are not in the soil, 

the trees cannot grow well. She wondered why the soil had such low levels of 

these nutrients. After a little more research, she developed the hypothesis that 

air pollution from nearby factories has been putting certain chemicals, like acids, 

in the environment that are removing the nutrients from the soil. 

 

71. In line 4, “they” refers to .................. .

1) substances 

2) scientists 

3) trees 

4) nutrients 

72. Mary Luck most probably is a .................. .

1) soil scientists 

2) chemical scientists 

3) food scientists 

4) climate 

73. According to Paragraph 2, trees and other plants cannot grow well if   

............................................................. .

1) they do not have deep roots 

2) they are surrounded by other plants 

3) the humidity level is too high 

4) the soil is poor in calcium and magnesium

74. It can be inferred from Paragraph 2 that the acidity of soil ..................  .

1) can be produced by some nutrients 

2) reduces its ability to hold nutrients 

3) is one of the causes of air pollution 

4) improves its physical properties
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75. Which of the following best describes the organization of the passage?

1) presentation of two different views about the nature of a mystery 

2) presentation of facts about the size of National Forest 

3) discussion of steps involved in the analysis of soil samples 

4) description of mystery followed by a possible explanation 
 
 

 

  

 این افتخار را دارد که با وندیمهرداد زنگیهگروه آموزشی استاد 

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

های زبان ارشـد و دکتـری ایـران در برنـد آزمون نیترپرفروش  

 است. 36و  37های سال
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Passage 3 

     A plant needs to transport water, minerals, food, and other materials from 

one part of its body to another. In general, water and minerals are taken up by 

the bottom part of the plant. While food is made in the top part. But all of the 

plant’s cells need water, minerals, and food. In small plants, materials can simply 

move from one cell to the next. This is why they are small. But larger plants need 

a more efficient way to transport materials farther, from one part of the plant to 

another. These plants have transporting tissue called vascular tissue. It consists 

of tube-like structures inside a plant through which water, minerals, and food 

move. 

 

76. In line 2, “taken up” is closet in meaning to .................. .

1) absorbed 

2) released 

3) stored 

4) controlled  

77. It can be inferred from the passage that some plants cannot grow tall 

because they .................. .

1) cannot make their own food 

2) do not get enough sunlight  

3) are sensitive to food shortage 

4) have no vascular system 

78. The vascular tissue .................. .

1) keeps the plant upright and standing 

2) carries materials throughout the plant 

3) absorbs water from the soil 

4) connects plant cells together

79. In line 8, “which” refers to .................. . 

1) structures   

3) materials 

2) small plants 

4) large plants

80. The passages mainly discusses .................. .

1) how some plants make their own food 

2) how materials are transported in plants 

3) why plants cells need nutrients and water 

4) what nutrients small and large plants need 
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Passage 4 

     An example of a behavior with a yearly cycle is hibernation. Hibernation is a 

state in which an animal’s body processes are slower than usual, and animal’s 

body temperature falls. An animal uses less energy than usual during 

hibernation. This helps the animal survive during a time of year when food is 

scarce. Hibernation may last for weeks or months. Animals that hibernation 

include species of bats, squirrels, and snakes.  

     Another example of a behavior with a yearly cycle is migration. Migration is 

the movement of animals from one place to another. Migration is an innate 

behavior that is triggered by changes in the environment. For example, animals 

may migrate when the days get shorter in the fall. Migration is most common in 

birds, fish, and insects. In the Northern Hemisphere, many species of birds travel 

south during the fall. They migrate to areas where it is warmer and where there 

is more food. They return north in the spring. 

 

81. In Paragraph 1, all of the following are mentioned about hibernation 

EXCEPT .................................... .

1) slower body processes 

2) reduced energy use 

3) reduced body temperature 

4) lower blood pressure   

82. In line 5, “scarce” is closet in meaning to .................. . 

1) not enough 

3) abundant 

2) not dangerous 

4) poisonous

83. In the Northern Hemisphere, birds generally fly south during the fall to 

.................................... .

1) lay eggs 

2) stay cool and healthy  

3) find enough food 

4) escape hunters 

84. In line 8, “an innate behavior” suggests that migration .................. .

1) may last for longer periods of time 

2) is genetically programmed 

3) is learned from other members 

4) can happen in all kinds of animals 

85. Which of the following best describes the organization of the passage?

1) discussion of a behavioral problem and its cause 

2) presentation of two examples of a cyclic behavior 

3) explanation of steps involved in animal classification 

4) comparison and contrast of two species of animal  
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 :۷۹اسفندماه آزمون  درک مطلبتحلیل سؤاالت  ��

لغات داخل . ها خیلی طوالنی نبودندمتند و دنبو ساده ،این بخش از آزمونسؤاالت 

 .شودمناسب ارزیابی می ، این بخشو در کلها هم خیلی آزاردهنده نبودند متن

 .موجودند Fast Readingکتاب های الزم برای پاسخ به سؤاالت در کل تکنیک

 
  

با تدریس استاد  MSRTو  EPT تضمینیهای کالسدر  نامثبت برای

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیه

 مراجعه نمایید.
 

03070006000تلفن تماس:   
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Section Four: Cloze Passage 

Direction: 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. 

     What would you do if you …(86)… a hung amount of money? …(87)… you 

spend all your money? Would you rather ...(88)… a trip around the world? 

Perhaps you might ...(89)… all the money in a bank and live …(90)... the interest 

it earns for the rest of your life.  

     Many rich people in history have put their money to worthwhile ...(91)..., such 

as building schools and hospitals. They have ...(92)... their money to meet the 

needs of poor people. Their money has brought ...(93)... to the lives of many 

people. The Tan Tock Seng hospital, for example, ...(94)... an important place 

today …(95)... people with infectious diseases. ...(96)… today, the schools that 

Lee Kong Chain built in Singapore still ...(97)... to fulfill his vision of educating 

young people. ...(98)... both these men died many years ago, ...(99)... they did 

with their money is still a ...(100)... to many people. 

 

86. 1) had won 2) have won  3) win 4) won

87. 1) would 2) rather 3) surely 4) may

88. 1) get 2) go 3) leave for 4) take

89. 1) lift  2) deposit 3) make 4) fetch

90. 1) as 2) because 3) on 4) for

91. 1) foundation 2) causes 3) origin 4) debts

92. 1) wasted 2) done 3) served 4) donated

93. 1) sadness 2) luck 3) joy 4) anger

94. 1) plays 2) remains 3) should be 4) maybe

95. 1) by 2) near 3) for 4) next to

96. 1) although 2) until 3) because  4) due

97. 1) meet 2) make 3) occur 4) exist

98. 1) although 2) since 3) therefore 4) as

99. 1) thus 2) that 3) what 4) so

 100. 1) beauty 2) favorite 3) request 4) blessing
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 :۷۹اسفندماه آزمون  کلوز تستتحلیل سؤاالت بخش  ��

 EPTآزمون  کلوز تستسؤال بخش  15از  تست 6بود و  متوسطاین بخش از آزمون 

و  هاوارهانواع جمله اَشکال فعلی،جمالت شرطی، ) نکات گرامریاز  36اسفندماه 

نکات الزم برای پاسخ به سؤاالت  .طرح شده بودندم از واژگان تست 7و  (حروف اضافه

 بودند.موجود  Fast Grammarکتاب  09و  03، 00، 01، ۵های در بخشگرامر 

 

 1گزینۀ را  1۷ پاسخ سؤالهای آموزشی دیگر، : برخی از مؤسسات و گروهتوجه

)foundation( در اینجا،  !!نادرست استاً که متأسفانه کامالا !انددرج کرده

foundation  ن ـتنداشل ـبدلی ریـگراماست و از لحاظ  )مفرد( شمارشقابل اسمیک

روش ـکتاب پرف 2ش ـ)بخ ردیـرار گـی قـد در جای خالـتوانز نمیـ، هرگهـشناس

Fast Grammar). 

 

 

 :رسیدهای مگـاتشـریحـی پاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 
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 6۸ماه یندفرور UTEPTو   MSRT ،EPTیهادر آزمون یقبول برای تهران روزۀ 3 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
 

 37 ماهنیفرورد ۲1تا  13: یبرگزار خاریت ☑

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

 ساعت 02: دوره طول -
 

 یهاشده و نکات و روش سیکامل تدرمطلب بصورت  دوره مباحث گرامر و درک نای در ☑

 .گرددیادوار گذشته ارائه م یهااز آزمون تست 00۳ حدود لیبا تحل یابداع یزنتست
 

 محدود تیظرف ��
 

03070006000تلفن تماس:   

 fast10  :کنندینام مثبت یندفرور ۵که تا  یدوستان یبرا یدرصد 01 فتخفی کد ��
 

اد ـاست ســیبا تدر ماهنیفرورد ۲۲هم  EPT ونـآزم حـل تسـت روزۀ 1 ویـژۀ دورۀ ☑

 برگزار خواهد شد. در تهران یوندهیزنگ ردادـمه

 http://yon.ir/classs98                     نام:ثبت لینک -

 


