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Section One: Vocabulary
1. The man claimed that many problems of the company can be ……………
traced to unfavorable job conditions.
1) intentionally
2) directly
3) smoothly
4) randomly
2. At the end of the trial, Mr. Smith was found ……..……. .
1) innocent
2) intelligent
3) troubled

4) assertive

3. The teacher entered the classroom while the students were …………… trying
to finish their assignments.
1) slightly
2) busily
3) enormously
4) relatively
4. Scientists continue to develop ……………… methods which will improve the
quality of drinking water.
1) improper
2) hazardous
3) fluent
4) alternative
5. In this part of the country, a fourth of the population is …………. in the oil
drilling industry.
1) employed
2) insisted
3) underestimated
4) obey
6. The internet has ……………. changed the way people communicate with one
another.
1) fundamentally 2) accordingly
3) orderly
4) quietly
7. Knowledge and skill are two factors that significantly ……………. the success
in business.
1) regard
2) focus
3) affect
4) prevent
8. Every region’s culture is quite ………… from the culture of the rest of the
country.
1) independent
2) distinct
3) separate
4) similar

 با پاسخ تشریحی و...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
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9. Octopuses have a relatively short life span, and some ……….. live for only six
months.
1) forms
2) groups
3) members
4) species
10. Scientists believe that the new vaccine may ……….. a safer way to treat
malaria.
1) provide
2) eliminate
3) remove
4) supply
11. The man finally ……….. hitting his neighbor with a ball.
1) admitted
2) served
3) satisfied

4) recognized

12. A few days ago, I ……….. a very rare DVD while I was looking for a birthday
gift for my brother.
1) brought up
2) came across
3) took off
4) put out
13. Unless you have the permit card for examination, you will not be ……….. to
take the exam.
1) denied
2) checked
3) allowed
4) evaluated
14. You can receive a ……….. from the bank if you are willing to buy a house.
1) loan
2) request
3) permission
4) donation
15. The automobile industry continues to be an important …………….. of
employment and transportation for millions of people worldwide.
1) destruction
2) source
3) determination
4) perspective
16. Regardless of the ……….. of his action, John had an argument with the
manager about the working hours.
1) consequence
2) settlement
3) welfare
4) benefit
17. We had ……….. with the waiter about the bill since it was higher than we
had expected.
1) a speech
2) a topic
3) an argument
4) an action
18. It is a simple fact that most injuries happen because someone has been
…………… .
1) fortunate
2) helpless
3) careless
4) depressed

پاسخهای کلیدی
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19. Uranus is a planet in the solar system which is seventh in order of ……………
from the sun.
1) gravity
2) distance
3) length
4) volume
20. The manager’s attitude toward us has lately become …..…….. so I think we
should talk to him.
1) intolerable
2) inevitable
3) inaccessible
4) intelligible
21. One of the President’s greatest ………………..….….. was to decrease the
unemployment rate.
1) relationships
2) failures
3) accomplishments
4) clarifications
22. Are you aware of the fact that cigarette smoking has many ………… effects?
1) harmful
2) considerable
3) beneficial
4) harsh
23. Tehran is home to a ……..… of national museums and official buildings.
1) wealth
2) focus
3) capital
4) district
24. Medical research has ………… considerably in the last several years.
1) rejected
2) opposed
3) prevented
4) advanced
25. Working in this department may seem very demanding from outside but
you will see it is not so if you simply follow some ………..…. .
1) estimations
2) constitutions
3) regulations
4) predictions
 را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح3  برخی مؤسسات گزینۀ:23  سؤال:توجه
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پاسخ تشریحی آزمون اردیبهشت ماه ۶8
 .6گزینۀ « 0آن مرد ادعا میکرد که علت بیشتر مشکالت شرکت میتواند بطور مستقیم به شرایط شغلی
نامطلوب برگردد».
 )0بطور مستقیم
 )6عمداً ،بطور عمدی
 )8بصورت تصادفی ،بطور اتفاقی
 )5بهآرامی

ا

 .0گزینۀ « 6در پایان محاکمه ،آقای سْمیت بیگناه شناخته شد».
 )0باهوش؛ زیرک
 )6بیگناه
 )8جسور ،سمج؛ حاضرجواب ،بىمحابا
 )5مضطرب ،نگران؛ [مکان ،وضعیت] دارای مشکل

ﺳﺘﺎ

دا
ﻬﺮ
دﻣ

 .5گزینۀ « 0معلم در حالیکه دانشآموزان با کمال فعالیت در تالش برای تکمیل کردن تکالیفشان بودند ،وارد
کالس شد».
 )0با فعالیت تمام ،با پر مشغلگى
 )6کمی
 )8نسبتاً
 )5خیلی زیاد

دز

 .8گزینۀ « 8دانشمندان به توسعۀ روشهای جایگزینی که کیفیت آب آشامیدنی را بهبود خواهمن داد ،ادامه
میدهند».
 )0خطرناک ،مخاطرهآمیز
 )6ناشایست ،نابجا؛ نادرست
 )8متناوب ،جایگزین
 )5روان ،سلیس

ﯿﻪ
ﻧﮕ

 .3گزینۀ « 6در این قسمت از کشور ،یک چهارم جمعیت در صنعت استخراج نفت به کار گرفته شدهاند».
 )0اصرار کردن ،پافشاری کردن
 )6به کار گرفتن ،استخدام کردن
 )8اطاعت کردن
 )5دستکم گرفتن

ﺪى
وﻧ

 .۹گزینۀ « 6اینترنت ،نحوۀ برقراری ارتباط مردم با یکدیگر را بطور اساسی تغییر داده است».
 )0بنابراین ،در نتیجه؛ به همان صورت
 )6بطور اساسی
 )8بهآرامی
 )5منظم؛ نیکرفتار

 .7گزینۀ « 5دانش و مهارت دو عاملی هستند که بطور چشمگیری بر موفقیت در کسبوکار تأثیر میگذارند».
 )0تمرکز کردن
 )6به حساب آوردن؛ تلقی کردن
 )8جلوگیری کردن ،مانع شدن
 )5تأثیر گذاشتن
 .4گزینۀ « 0فرهنگ هر منطقه از فرهنگ بقیۀ کشور کامالً متمایز است».
 )0متمایز ،متفاوت
 )6مستقل
 )8مشابه
)5جدا ،مجزا
 .۶گزینۀ « 8اختاپوسها طول عمر نسبتاً کوتاهی دارند ،و برخی از گونهها تنها شش ماه زنده میمانند».
 )8گونه
 )5عضو
 )0گروه
 )6شکل ،ریخت
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 .62گزینۀ « 6دانشمندان معتقدند که واکسن جدید ممکن است روش ایمنتری برای درمان ماالریا فراهم
کند».
 )0حذف کردن؛ از بین بردن
 )6فراهم کردن
 )8تهیه کردن ،تدارک دیدن
 )5از میان برداشتن؛ نقلمکان کردن
 .66گزینۀ « 6آن مرد سرانجام به اینکه با توپ به همسایهاش ضربه زده ،اعتراف کرد».
 )0خدمت کردن
 )6اعتراف کردن
 )8تشخیص دادن
 )5راضی کردن

ا

 .60گزینۀ « 0چند روز پیش ،در حالیکه به دنبال یک هدیۀ تولد برای برادرم بودم ،بطور اتفاقی یک دیویدی
کمیاب پیدا کردم».
 )0بطور اتفاقی برخورد کردن با /پیدا کردن
[ )6بچه] بار آوردن ،تربیت کردن
[ )8آتش ،سیگار ،چراغ] خاموش کردن
[ )5هواپیما] پرواز کردن؛ [لباس] درآوردن

ﺳﺘﺎ

دا
ﻬﺮ
دﻣ
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 .65گزینۀ « 5به شما اجازۀ شرکت در امتحان داده نخواهد شد ،مگر اینکه کارت ورود به جلسه را به همراه
داشته باشید».
 )0بررسی کردن؛ وارسی کردن
 )6انکار کردن ،تکذیب کردن
 )8ارزیابی کردن
 )5اجازه دادن

دز

 .68گزینۀ « 6اگر میخواهید خانه بخرید ،میتوانید یک وام [مسکن] از بانک دریافت کنید».
 )0تقاضا ،درخواست
 )6وام
 )8بخشش ،اهدا
 )5اجازه

ﯿﻪ
ﻧﮕ

ﺪى
وﻧ

 .63گزینۀ « 0صنعت خودرو همچنان یک منبع مهم برای استخدام و حمل ونقل میلیونها تن از مردم در سراسر
جهان به شمار میرود».
 )0منبع
 )6نابودی ،تخریب
 )8چشمانداز؛ دید؛ منظره
 )5تعیین؛ اراده ،تصمیم
 .6۹گزینۀ  « 6جان ،بدون در نظر گرفتن پیامد کارش ،با مدیر در مورد ساعات کاری بحث کرد».
 )0توافق؛ کوچگاه
 )6پیامد ،نتیجه
 )8فایده ،مزیت
 )5رفاه ،آسایش

 .67گزینۀ « 5ما در مورد صورتحساب با پیشخدمت بحث کردیم ،زیرا از آنچه انتظارش را داشتیم بیشتر بود».
 )0موضوع
 )6سخنرانی
 )8عمل ،کردار ،کار ،اقدام
 )5بحث ،استدالل
 .64گزینۀ « 5این یک حقیقت ساده است که اکثر صدمات بخاطر بیدقتی یک فرد رخ میدهند».
 )0بیچاره؛ درمانده ،عاجز
 )6خوششانس ،خوشبخت
 )8افسرده
 )5بیدقت
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 .6۶گزینۀ « 0اورانوس سیارهای در منظومۀ شمسی است که از نظر فاصله از خورشید در رتبۀ هفتم قرار دارد».
 )0فاصله ،مسافت
 )6جاذبۀ زمین
 )8گنجایش ،حجم
 )5طول ،درازا
 .02گزینۀ « 6اخیراً برخورد مدیر با ما غیرقابلتحمل شده ،بنابراین بنظرم بایستی با او صحبت کنیم».
 )0ناچار ،اجتنابناپذیر
 )6غیرقابلتحمل
 )8قابلدرک
 )5دستنیافتنی ،دور از دسترس
 .06گزینۀ « 5یکی از بزرگترین دستاوردهای رئیسجمهور کاهش نرخ بیکاری بود».
 )0ناکامی ،شکست
 )6رابطه ،پیوند
 )8توضیح ،شفافسازی
 )5دستاورد

ا

ﺳﺘﺎ

 .00گزینۀ « 6آیا از این حقیقت که کشیدن سیگار اثرات بسیار مضری دارد ،آگاه هستی؟»
 )0قابلتوجه
 )6مضر ،زیانبخش
[ )8صدا] گوشخراش؛ [مزه] تلخ؛ شدید
 )5سودبخش ،مفید

دا
ﻬﺮ
دﻣ

 .05گزینۀ 6

توجه❗ همۀ گروههای آموزشی دیگر ،گزینۀ  5رو بهعنوان پاسخ تست  05آزمون  EPTاردیبهشت  ۶4انتخاب
کردهاند؛ ولی پاسخ صحیح ،گزینۀ  6هست.

دز

👇
اصطالح  a wealth of sthبه معنی «تعداد زیادی از …» هست (که بار معنایی مثبتی هم داره).

ﯿﻪ
ﻧﮕ

 در ضمن home to ،به معنی «منزلگاهِ …» هست و این عزیزان ،با انتخاب  capitalبه عنوان پاسخ ،کالً home toرو ترجمه نکردن!!!!
 -پاسخ صحیح ،گزینۀ  (wealth) 6هست که با انتخاب آن ،معنی جمله بصورت زیر خواهد بود:

ﺪى
وﻧ

«تهران ،منزلگاه تعداد زیادی از موزههای ملی و ساختمانهای اداری است».

 همچنین official buildings ،به معنی (ساختمانهای اداری) هست ،نه (ساختمانهای «رسمی»)…❗ اشتباهات اینچنینی بدلیل عدم تسلط این عزیزان بر زبان انگلیسی در سطح آزمون  EPTاست.
 .08گزینۀ « 8تحقیقات پزشکی در سالهای اخیر بطور قابلمالحظهای پیشرفت کرده است».
 )0مخالفت کردن
 )6رد کردن ،نپذیرفتن
 )8پیشرفت کردن؛ پیش رفتن
 )5جلوگیری کردن

 .03گزینۀ « 5کار کردن در این دپارتمان از بیرون ممکن است خیلی سخت به نظر برسد ،ولی خواهید دید که
چنانچه از برخی قوانین و مقررات پیروی کنید ،آنگونه نیست».
 )0تأسیس ،برقرارسازی
 )6برآورد ،تخمین
 )8پیشبینی
[ )5جمع] مقررات
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کتاب لغات دبیرستان و کنکور رسید:

🔍 تحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون اردیبهشتماه :۹8
 سطح کلی سؤاالت این بخش متوسط بود! ولی چند تست در چارچوب دانش
عمومی زبان و به نوعی خارج از منابع متداول بودند.

 با مطـالعۀ کتابهـای  Fast Vocabکنکور و  Fast Vocabما ،داوطلبان
میتوانستند به بیش از  09درصد سؤاالت این بخش پاسخ دهند.

4
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Section Two: Structure Part One
Choose the one which best completes the following sentences.
26. If global warming causes the ocean level to rise, .............. world will suffer.
1) some of
2) the part of
3) the whole
4) most of
27. John was not paying attention to the road when he .............. into a hole in
the ground.
1) falling
2) fell
3) had fallen
4) fall
28. The car had been damaged to such an extent that the mechanic said it
wouldn’t be worth ................. .
1) repaired
2) be repaired
3) to repair
4) repairing
29. Since John lives in Mexico and speaks no Spanish, I wonder .............. he
manages to do his shopping.
1) that
2) whom
3) how
4) since
30. I wish I .............. Jim that he had not been chosen for the baseball team.
1) haven’t been telling
2) don’t have to tell
3) didn’t have to tell
4) won’t be telling
31. Walking aimlessly, Jim found .............. in the neighborhood that his mother
had warned him not to go into.
1) himself
2) his own
3) own
4) out
 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
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پاسخهای کلیدی
26. 3
27. 2
28. 4

29. 3
30. 3
31. 1
5

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

32. The beginning of heavy rain ............... any day now; therefore, for the last
few days, the farmers have been preparing their fields.
1) expecting
2) expected
3) being expected
4) is expected
33. My teacher gave me two English books which he thought I would be able
to read, but, in fact, ............... was suitable for my level.
1) every
2) neither
3) each
4) both
34. Both of the job offers are interesting, but the position in Kerman seems to
be ............... suitable for me.
1) more
2) much
3) such
4) even
35. You haven’t read the new book that has been so highly praised, .............?
1) didn’t you
2) were it
3) have you
4) isn’t it
36. ............. moment I have ever experienced was when I saw my son sitting
on the windowsill on the third floor.
1) Too terrifying
2) The most terrifying
3) More terrifying
4) Such a terrifying
37. Mary got married when she was .............. 18, and now, at the age of 40,
she is a grandmother.
1) barely
2) then
3) already
4) even
38. John failed his exam because he was always out with his friends when he
..................................... .
1) should have been studying
2) used to be studying
3) must have been studying
4) could be studying
39. Important football matches in Iran, .............. Asian Cup Final, can attract
TV audiences all over the country.
1) so that
2) as example
3) such as
4) just as

پاسخهای کلیدی
32. 4
33. 2
34. 1
35. 3

36. 2
37. 1
38. 1
39. 3
6
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40. Mr. Johnson feels that the world today is not ............. it was during his
childhood.
1) much safer
2) too safe for
3) so safe that
4) as safe as
41. Fortunately, Jim .............. by construction workers as he was falling, and
so they rescued him immediately.
1) has noticed
2) was noticed
3) noticed
4) is noticed
42. Some people prefer the security of a regular salary, but others ............ their
own business.
1) are supposed to start
2) must have started
3) will have started
4) would rather start
43. Shiraz has many unique monuments; ..............., it is one the most beautiful
cities in Iran.
1) furthermore
2) in other words
3) however
4) therefore
44. After a few weeks of struggling with French irregular verbs, Jim realized
that he .............. the French class.
1) would not have chosen
2) must not choose
3) could not choose
4) should not have chosen
45. Right now, an important meeting .............. during which the committee is
going to decide the future of my project.
1) has been held
2) is being held
3) is holding
4) has held
46. The local cinema is losing audience since most people in the town ..............
to the bigger cinema outside of town.
1) ought to go
2) used to go
3) would rather go
4) should be going
47. While living in Tehran during the 1980s, Mary was surprised .............. how
many languages were spoken there.
1) hearing
2) to be hearing
3) had heard
4) to hear

پاسخهای کلیدی
40. 4
41. 2
42. 4
43. 1

44. 4
45. 2
46. 3
47. 4
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48. .............. all the eggs in the basket, the farmer went confidently to the
market, where he hoped to sell them all.
1) Having placed
2) To be placed
3) To have been placed
4) Placing
49. Before she got that new job, Mary .............. a lot of good books, but now
she just doesn’t have the time.
1) ought to be reading
2) used to read
3) had better read
4) will have read
توجه :سؤال  :88برخی مؤسسات گزینۀ  8را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح
باشد! طراح گزینۀ  1را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت.

============================================================
گروه تألیفی-آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی ،با استنـاد به آمار رسمـی سایت
«خانۀ کتاب» ،پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای  69و
 69است.
 -برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب»

( )www.ketab.org.irجستجو کنید.
لینک عناوین ،تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در لینک زیر (از
سایت «خانۀ کتاب») مالحظه بفرمائید:
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی:
t.me/FastZaban

پاسخهای کلیدی
49. 2
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48. 1
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50. Because the traffic was so terrible, by the time we got to the airport, our
airline’s check in counter had ……………....... closed.
1) no more
2) still
3) yet
4) already
51. You’d better go by car rather than take a taxi ……………....... you need to
take John home from hospital.
1) despite
2) in case
3) otherwise
4) however
52. ……………....... who is acquainted with Mary knows that they can always rely
on her.
1) Someone
2) Somebody
3) Everyone
4) Nobody
53. My brother has recovered from the flu, but he is still ……………....... to play
basketball.
1) too weak
2) so weak
3) weak
4) such weak

 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

پاسخهای کلیدی
50. 4
51. 2
52. 3

53. 1
54. 4
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54. This supermarket seems to be getting crowded. We ……………....... before
the checkout lines start getting too long.
1) may hurry
2) should have hurried
3) would have arrived
4) had better hurry
55. ……………....... a draw will be any good to us in this game. We have to win
the game, or we’re out of the league cup.
1) Both a loss and
2) Neither a loss nor
3) Either a loss or
4) Not only a loss but also

 با رکورد فروش بیش از یازده هزار جلد در یک سال اخیرFast Grammar کتاب پرفروش

پاسخهای کلیدی
54. 4

55. 2
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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) John has not heard from Jim lately.
2) Students must get to class on time.
3) It is important to find that letter.
4) I had finished reading the book yesterday.
57.
1) We are about to leave the stadium.
2) Aren’t you going to go with us?
3) I bought an English book to read it.
4) I like to travel by train.
58.
1) Do it yourself.
2) The work tired Jim.
3) Where are you from?
4) My wife is engineer.
59.
1) John seems happy.
2) My brother brought me a gift.
3) The baby was sitting over the floor.
4) You might hurt yourself.

میتوانید به

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی

کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
 (با ارسال پستی به سراسر کشور) مراجعهwww.FastZaban.com
.نمایید
پاسخهای کلیدی
56. 4
57. 3

58. 4
59. 3
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60.
1) He has to repair his automobile.
2) It has been raining since early this morning.
3) I am agree with his argument.
4) There are a lot of interesting things to see in Tehran.
61.
1) My favorite color is black.
2) At last Mary has returned to school.
3) I am happy that the news are good.
4) The final exam is on Monday.
62.
1) Mary didn’t see the movie.
2) I have forgotten this.
3) Which road should I take?
4) It is raining hard last Wednesday.
63.
1) I took a cold yesterday.
2) I think I’ve lost my car key.
3) It is easy for me to get up early.
4) They expect to see me tomorrow.
64.
1) You can download a lot of good software for free.
2) I enjoyed from every word of what your father had said.
3) Fresh air is necessary to good health.
4) Your final grade is partly based on your exam.
65.
1) You’re angry with me.
2) I am very happy because of your happiness.
3) What is it that you are afraid of?
4) John behaves in friendly manner.
 را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح2  برخی مؤسسات گزینۀ:11  سؤال:توجه
. صحیح استnews is . را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت3 باشد! طراح گزینۀ

پاسخهای کلیدی
60. 3
61. 3
62. 4

63. 1
64. 2
65. 4
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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حتماً مطالعه نمایید

مقدمه
کسب نمرۀ مناسب در آزمون زبان دکتری یکی از دغدغههای اصلی داوطلبان آزمونهای ،MSRT ،EPT
 MHLEو تولیمو است .سؤال مشترک بسیاری از داوطلبان این است که با وجود مشغلههای دیگر و زمان
اندکی که در اختیار دارند ،چگونه می توانند برای آزمون ،آمادگی الزم را کسب نمایند؟ برای رفع این مشکل
تالش کردم تا منابعی را فراهم کنـم که بتوانند داوطلبان را در کمتـرین زمان ممکن و به بهتـرین شکل مهیای
شـرکت در آزمـون کننـد .در این راستـا ،کتـابهای ( Fast Grammarگـرامـر جـامع آزمـونهای زبــان)،
)( Fast Vocab (EPTواژگان جامع) و ( Fast Readingدرک مطلب جـامع آزمـونهای زبان) را در حجم
مناسب و به شکلی جامع تألیف کردم که با استقبال گرم شما عزیزان ،هر دو ماه یکبار تجدید چاپ میشوند و
در حال حاضر جزو پرفروشترین کتابهای منبع آزمونهای زبان ارشد و دکتری هستند .در قدم بعد ،تالش
نمودیم کتاب حاضر را تحت عنوان )« Fast Bank (EPTبانک جامع سؤاالت  EPTادوار گذشته» تهیه
کنیم.
همانطور که میدانید یکی از بهترین روشهای آمادگی برای یک آزمون ،تمرین و تجزیهوتحلیل آزمونهای
ادوار گذشتۀ آن آزمون است .از اینرو ،تالش کردیم تا مجموعه سؤاالت آزمون  EPTرا گردآوری نموده و با
ارایۀ پاسخهای کامالً تشـریحی-تحلیلی بتـوانیم آن را به منبعی مفید و کامل برای داوطلبان عزیز تبدیل کنیم.
ویرایش جدید کتاب ) Fast Bank (EPTشامل  5022تست  53دورۀ گذشتۀ آزمون (از اسفند  ۶8تا فروردین
 )۶4است و در پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب از نکات ارائهشده در کتابهای  Fast Grammarگرامر جامع
آزمونهای زبان (ویرایش جدید)( Fast Vocab (EPT) ،واژگان جامع) و  Fast Readingدرک مطلب
جامع آزمونهای زبان استفاده شده است.
بخشهای مختلف آزمون EPT

این آزمون دارای  622سؤال (با زمان پاسخگویی  682دقیقه) است و از  8بخش زیر تشکیل میشود:
 .6بخش اول :واژگان که شامل  03تست میشود.
 .0بخش دوم :گرامر و ساختار جمالت که شامل  52سؤال چهارگزینهای و  62سؤال چهارگزینهای تشخیص
جملۀ نادرست است.
 .5بخش سوم :درک مطلب که شامل  02سؤال درک مطلب (معموالً در قالب  8متن) است.
 .8بخش چهارم :کلوز تست که شامل  63سؤال چهارگزینهای است.
برای بخش واژگان ،به ترتیب کتابهای  328واژه ،واژگان ضروری تافل و  6622واژه حائز اهمیت هستند.
پس از تجزیهوتحلیلی که انجام دادیم ،به این نتیجه رسیدیم که حدود  32درصد سؤاالت این بخش از کتاب
 328واژه مطرح میگردد و مابقی عمدتاً از لغات پایه (دبیرستان) ،کتابهای واژگان ضروری تافل و [تعـداد
بسیـار کمـی از]  6622واژه مطرح میشوند .جالب است بدانید که کتابهـای  Fast Vocab Konkurو
) Fast Vocab (EPTواژگان جامع  EPTما با دربرداشتن لغات دبیرستان ،همۀ لغات  ،328لغات مهم
کتابهای واژگان ضروری تافل و  6622و لغات دورههای گذشتۀ  EPTبا اولویتبندی لغات پرتکـرارتر آزمـون
میتوانند کمـک زیادی به داوطلبان این آزمون کنند .در کتاب ) Fast Vocab (EPTتالش شده تا داوطلبان

را از هر نظر از مطالعۀ منابع دیگر بینیاز کنیم و با متمرکز کردن آنها بر روی یک منبع کامل و با حجم مناسب،
راه آنها را در مسیر قبولی هموار نماییم.
برای تسلط بر بخش گرامر که بهنوعی مهمترین بخش آزمون است نیز توصیه میشود ویرایش جدید کتاب
 Fast Grammarگرامر جامع آزمونهای زبان که با حجمی مناسب ،تمامی نکات مورد نیاز برای پاسخگویی
به تستهای گرامر آزمون  ،EPTو نیز تکنیکها و نمونه سؤاالت آزمون را در بر میگیرد ،را بهدقت مطالعه
نمایید .پس از بررسـیهای صورتگرفته ،به این نتیـجه رسیـدیم که با مطالعۀ دقیق ویرایـش جـدید کتاب
 ،Fast Grammarداوطلبان توانایی پاسخگویی به بیش از  ۶3درصد سؤاالت بخش گرامر را خواهند داشت.
مهمترین بخشهای کتاب  Fast Grammarدر آزمونهای ادوار گذشته ،به ترتیب بخشهای ،3 ،6 ،۶ ،62
 68 ،60 ،6۹ ،7 ،۹ ،4 ،5 ،8و  63بودهاند.
برای تسلط بر بخش درک مطلب نیز توصیه میشود کتاب  Fast Readingدرک مطلب جامع آزمونهای
زبان را که راهنمای کامل تافل النگمـن و کتاب تافـل ریدینـگ فلـش است و نمـونه تستهای آزمون را در
بر میگیرد ،را مطالعـه نمایید .پس از بررسیهای صورتگرفتـه ،به این نتیـجه رسیدیم که با مطالعۀ کتـاب
 ،Fast Readingداوطلبان بهراحتی توانایی پاسخگویی به سؤاالت این بخش را خواهند داشت .همچنین،
دریافتیم که مهمترین بخشهای کتاب  Fast Readingدر آزمونهای ادوار گذشته ،به ترتیب بخشهای ،5
 8 ،0و  6بودهاند .در قسمت پاسخنامه ،لغات مهم و پرتکرار متنها با رنگ قرمز مشخص شدهاند .توصیه میشود
این لغات را به ذهن بسپارید.
برای تسلط بر بخش کلوز تست نیز توصیه میشود نکات زیر را بهدقت مطالعه نمایید:
کلوز تست ،قسمتی از یک متن است که برخی از کلمات آن حذف شدهاند و داوطلب بایستی کلمات مناسب
را از بین گزینهها انتخاب نموده و در جاهای خالی قرار دهد .پاسخگویی به این نوع تستها مستلزم توانایی
درک بافت متن و تسلط بر واژگان و گرامر است .میتوان گفت که این بخش جزو بخشهای دشوار آزمونها
محسوب میشود؛ زیرا همانطور که اشاره شد ،سؤاالت این بخش ترکیبی از گرامر و واژگان بوده و نیازمند درک
کلی داوطلب از کل متن و ایدۀ اصلی و بافت کلی آن است .دقت کنید که برای پاسخ به این سؤاالت ،شما
بایستی به جمالت قبل و بعد نیز توجه کنید.
مباحث گرامری که در این بخش از آزمون حائز اهمیت هستند ،عبارتند از:
 زمان کلی متن ،انواع زمانها و قیدهای نشانۀ آنها حروف اضافۀ مناسب برای هر فعل یا کلمه ضمایر فاعلی ،ضمایر مفعولی ،ضمایر انعکاسی و تفاوت صفات ملکی با ضمایر مِلکی و جایگاه و کاربرد آنهادر جمله
 مطابقت فاعل و فعل جایگاه فاعل ،فعل و مفعول در جمله اَشکال فعلی مختلف (اسم مصدر ،مصدر با  ،toشکل سادۀ فعل) و کاربردهای آنها -ربطدهندههای مورد استفاده در انواع جملهوارهها

 ساختارهای مجهولی  collocationها «همنشینی کلمات»برای حل سؤاالت کلوز تست مرحلۀ اول آشنایی با موضوع متن است .برای این کار ،متن را بهسرعت و بطور
دقیق مطالعه کنید تا موضوع و تم متن را درک کنید .با انجام این کار ،پاسخگویی به سؤاالت بسیار ساده خواهد
شد و شما میتوانید لغات و گزینههایی که برای جای خالی مناسبتر هستند را انتخاب کنید .بدلیل اینکه کلوز
تستها یک تِم داستانی را دنبال میکنند ،تکنیکهایی که برای درک مطلب در کتاب Fast Reading
ارائهشده ،در این تستها نیز مفید خواهند بود.
به خاطر داشته باشید که همۀ جمالت متن با یکدیگر در ارتباط هستند و هیچ جملهای را جدای از متن در
نظر نگیرید .در پاسخ به سؤاالت واژگان این بخش ،به مقولۀ دستوری (اسم ،فعل ،صفت ،قید ،ضمیر ،حرف
اضافه ،حرف تعریف یا ربطدهنده بودن) کلمهای که بایستی در جای خالی قرار گیرد ،توجه کنید.
همچنین ،توصیه میکنم تا جاییکه میتوانید به خواندن متن و مخصوصاً متون علمی و آکادمیک بپردازید .با
این کار ،انگلیسی عمومی شما با سرعت بیشتری تقویت خواهد شد.
در پایان ،خداوند را سپاس میگویم که توفیق تهیۀ این اثر را عنایت نمود و امیدوارم با این کار توانسته باشیم
خدمتی هرچند کوچک به هموطنان گرامی کرده باشیم .از همکاران تالشگرمان در کلیۀ واحدهای انتشارات
جنگل نیز که با دقت و کیفیت مثالزدنی مراحل چاپ کتاب را انجام میدهند ،کمال تشکر را دارم .ضمن آرزوی
موفقیت و بهروزی یکایک داوطلبان ،دانشجویان و مدرسین گرامی ،از شما تقاضا دارم هرگونه پیشنهاد و انتقادی
که میتواند در جهت بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راههای ارتباطی زیر با من در میان بگذارید.
www.FastZaban.com
e-mail: mehrdad@fastzaban.com
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برای دریافت سؤاالت آزمونهای  EPTهر ماه با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل آزمون،
به وبسایت  www.FastZaban.comیا کانال تلگرامی ما
 t.me/FastZabanمراجعه نمایید.

کتاب پرفروش Grammar

( Fastگرامر جامع آزمونهای زبان) (چاپ هشتم)

قسمتهای مختلف این کتاب به شرح زیر است:
 .6توضیح نکات درس به زبان ساده
 .0در آزمون :در این قسمت ،نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمونهای مختلف عنوان شده است .همچنین،
مثالهایی از آزمون با ذکر نکات ارائه شده است.
 .5قسمت  : Sample Testدر انتهای هر بخش ،یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل سؤاالتی است که
در آزمونها از مباحث آن بخش بطور مکرر مطرح شدهاند .پاسخهای تشریحی این سؤاالت را میتوانید در انتهای
کتاب مطالعه نمایید .سؤاالت این قسمت ،تستهای ادوار گذشته تا اسفند  ۶7را شامل میشود.
 .8آزمونهای جامع کتاب  ،Kitآزمونهای کنکور سراسری  3سال گذشته ،تستهای منتخب از مباحث پرتکرار
آزمونهای ادوار گذشتۀ  EPT ،MSRTو  :...در انتهای کتاب آزمونهای جامع ،سؤاالت آزمونهای سراسری
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای مختلف ،تستهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونهای ادوار گذشتۀ
 MHLE ،MSRT ،EPTو تولیمو قرار داده شده است .برای همۀ سؤاالت ،پاسخهای کامـالً تشریحی ارائه
گردیده و دلیل درستی یا نادرستی هر چهار گزینه تشریح گردیده است.
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🔍 تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون اردیبهشت ماه :98
از مجموع سؤاالت بخش گرامر آزمون  EPTاردیبهشت ماه  ،۶4تعداد:
 66تست از نکات مربوط به فعل و زمانها (بخش ،)Fast Grammar 62
 ۹تست از نکات مربوط به صفتها و قیدها (بخش  ۶کتاب)،
 3تست از نکات مربوط به انواع جملهوارهها (بخش  3کتاب)،
 5تست از نکات مربوط به مطابقت فاعل و فعل (بخش ،)7
 5تست از نکات مربوط به انتخاب کلمات (بخش  63کتاب)،
 5تست از نکات مربوط به حروف اضافه (بخش ،)65
 0تست از نکات مربوط به معلوم و مجهول (بخش ،)60
 0تست از نکات مربوط به حروف تعریف (بخش ،)0
 6تست از نکات مربوط به ساختارهای شرطی و ( wishبخش ،)6۹
 6تست از نکات مربوط به اجزاء جمله (بخش ،)8
 6تست از نکات مربوط به ضمیر (بخش  ،)5و
 6تست از نکات مربوط به ساختارهای همسان (بخش )4
از مباحث کتاب  Fast Grammarبودند.

توجه :این قسمت بخشی از کتاب بانک سؤاالت  EPTبا پاسخ
تشریحی استاد مهـرداد زنگیـهوندی است.
t.me/FastZaban
 .0۹گزینۀ [ 5مبحث کاربرد حروف تعریف] هنگام اشاره به چیزهایی که تنها یکی از آنها وجود دارد ،بایستی از
حرف تعـریف  theاستفاده شود .بنابراین ،قبـل از « worldجهـان» بایستی از حرف تعـریف  theاستفاده
شود .گزینههای  6و  8بدلیل نداشتن  theفوراً رد میشـوند .در گزینۀ  0هم بعد از  ofو قبـل از  worldبه
 theنیـاز داریم .پاسـخ ،گزینـۀ  5است که با انتخاب آن« whole ،کلِ» هم نقش صفت دارد (بخش  0کتاب
( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم).
ترجمه« :اگر گرمشدن جهانی باعث باال آمدن سطح اقیانوسها شود ،کلِ جهان دچار مشکل خواهد شد».
 .07گزینۀ [ 0مبحث کاربرد انواع جملهوارهها و زمانها] بعد از ربطدهندۀ قیدی زمان  whenبه جملهواره
(فاعل و فعل) نیاز داریم he .فاعل است و در جای خالی فقط به یک فعل نیاز داریم (بخش  ،3درس دوم کتاب
 .)Fast Grammarدر گزینۀ  falling ،6فعلواره است و نمیتواند نقش فعل را بهعهده گیرد (بخش  8کتاب).
پس 6 ،رد میشود .با توجه به قانون تطابق زمانها ،کاربرد زمان حال سادۀ  fallبههمراه زمان گذشتۀ سادۀ
 wasنادرست خواهد بود .پس 8 ،هم رد میشود .با توجه به نکتۀ کاربرد زمان گذشته با  ،whenگزینۀ 0
بهترین پاسخ است (بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم روی این نکته تأکید کردهام).
ترجمه« :زمانیکه جان در یک چاله افتاد ،به جاده توجه نمیکرد».
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 .04گزینۀ [ 8مبحث اَشکال فعلی] بعد از  be worthبایستی از شکل  ingدار فعل استفاده شود .پاسخ ،گزینۀ
 8است (بخش  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :ماشین به حدی خسارت دیده بود که مکانیک گفت که ارزش تعمیر را ندارد».
 .0۶گزینۀ [ 5مبحث انواع جملهوارهها] در اینجا ،دو فعل داریم wonder :و  .managesپس ،با دو جملهواره
مواجهیم و به یک ربطدهندۀ مناسب نیاز داریم .دقت کنید که جای خالی بعد از فعل  wonderقرار گرفته و با
یک جملهوارۀ اسمی در نقش مفعول مواجه هستیم since .ربطدهندۀ قیدی است ،نه اسمی .پس ،گزینۀ  8رد
میشود how .به معنی «چگونه» صحیح است (بخش  ،3درس سوم کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست
 0۶اسفند .)۶7
ترجمه« :از آنجاییکه جان در مکزیک زندگی میکند و نمیتواند اسپانیایی صحبت کند ،در شگفتم که چگونه
میتواند خریدهایش را انجام دهد».
 .52گزینۀ [ 5مبحث کاربرد  ]wishنکتۀ طالیی :فعل بعد از  wishنباید در زمانهای حال یا آینده باشد.
بنابراین ،گزینههای  0 ،6و  8رد میشوند (بخش  6۹کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم روی
این نکته تأکید کردهام( ).مشابه تست  ۹8فروردین .)۶4
ترجمه« :ای کاش مجبور نبودم به جیم بگویم که برای تیم بیسبال انتخاب نشده است».
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 .56گزینۀ [ 6کاربرد ضمایر انعکاسی] از ضمایر انعکاسی میتوان بهعنوان مفعول فعل و در زمانیکه فاعل و
مفعول یکسان هستند ،استفاده کرد .پاسخ ،گزینۀ  6است (بخش  5کتاب .)Fast Grammar
ترجمه « :جیم ،در حالیکه بیهدف پیادهروی میکرد ،خودش را در محله ای دید که مادرش به او هشدار داده
بود به آنجا نرود».
 .50گزینۀ [ 8مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهول] بعد از فاعل  beginningبه فعل نیاز داریم .گزینههای
 6و  5فعلواره هستند و هر دو رد میشوند (بخش  8کتاب گرامر) .بدلیل آنکه فاعل انجامدهندۀ کار فعل نیست،
به فعل مجهولی نیاز داریم .پاسخ ،گزینۀ  8است (بخشهای  8و  60کتاب ( )Fast Grammarعیناً مشابه
تست  36اسفند .)۶7
ترجمه« :حاال ،هر روز شروع باران شدید پیشبینی میشود؛ بنابراین ،در چند روز اخیر ،کشاورزان در حال آماده
کردن مزارعشان بودهاند».
 .55گزینۀ [ 0مبحث کمیتسنجها] « two English booksدو کتاب انگلیسی» برای ما کلید است.
تحلیل گزینهها:
با توجه به مفهوم ،از  eachو  everyنمیتوان استفاده کرد و گزینههای  6و  5رد میشوند .فعل بعد از both
«هر دو» ،بایستی به شکل جمع باشد was .مفرد است؛ پس ،گزینۀ  8هم رد میشود neither .به معنی «(از
دوتا) هیچکدام؛ نه این ،نه آن» بوده و بعد از آن از فعل مفرد استفاده میشود .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخشهای
 6و  7کتاب .)Fast Grammar
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ترجمه« :معلمم دو کتاب انگلیسی به من داد که تصور میکردم بتوانم بخوانم ،ولی ،در واقع ،هیچیک از آن دو
مناسب سطح من نبود».
 .58گزینۀ [ 6مبحث صفتها] با مقایسۀ دو چیز ) (both of the jobsمواجهیم؛ شکل تفضیلی صفتهای
چندبخشی [اینجا  ]suitableاز طریق اضافه کردن  moreبه قبـل از آنها ساخته میشود .شکل صحیـح
 more suitableاست .پاسخ ،گزینۀ  6است (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم
روی این نکته تأکید کردهام).
ترجمه « :هر دو پیشنهاد کاری جالب هستند ،ولی موقعیت (جایگاه) کرمان بنظر میرسد برایم مناسبتر باشد».
 .53گزینۀ [ 5مبحث ضمائم پرسشی] در ضمائم پرسشی ،فعل کمکی با فعل (کمکی) جملۀ اصلی مطابقت
می کند ،با این تفاوت که اگر جملۀ اصلی مثبت باشد ،در «ضمیمۀ پرسشی» از فعل کمکی منفی ،و اگر جملۀ
اصلی منفی باشد ،در «ضمیمۀ پرسشی» از فعل کمکی مثبت استفاده میشود .با توجه به منفی بودن ،haven’t
در جای خالی بایستی از ضمیمۀ پرسشی  have youاستفاده شود (بخش  62کتاب .)Fast Grammar
(مشابه تست  ۹6اسفند .)۶7
ترجمه« :تو کتاب جدیدی که بهشدت مورد تحسین واقع شده را نخواندهای ،اینطور نیست؟»
 .5۹گزینۀ [ 0مبحث اَشکال صفتها] بدلیل وجود کلید [ have experiencedزمان حال کامل] در صورت
سؤال ،بایستی از صفت عالی استفاده شود .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarدر دورۀ
فشرده و کالس آف الین هم عرض کردم که از نکات موجود در صفحات  4۹و  47کتاب Fast Grammar
حتماً در آزمون تست مطرح خواهد شد).
ترجمه« :ترسناکترین لحظهای که تابحال تجربه کردهام زمانی بود که دیدم پسرم روی لبۀ پنجرۀ طبقۀ سوم
نشسته است».

کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی:
t.me/FastZaban
 .57گزینۀ [ 6کاربرد قیدها] با توجه به مفهوم ،گزینۀ  6صحیح است barely .به معنی «فقط؛ بهسختی» است.
ترجمه« :در هنگام ازدواج ،مِری تنها  64سال سن داشت ،و حاال در  82سالگی ،مادربزرگ شده است».
 .54گزینۀ [ 6مبحث فعل] از  should have + ppبرای توصیه به انجام کار متفاوتی در زمان گذشته استفاده
میشود .از این الگو زمانی استفاده میشود که بخواهیم بگوییم فرد کار درستی انجام نداده و بهنوعی به یک
ابراز پشیمانی اشاره میشود (یعنی بهتر بود کاری انجام میشد ،ولی نشده یا بالعکس) .پاسخ ،گزینۀ  6است
(بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست  37شهریور  5۶ ،۶7دی  ۶7و  85فروردین .)۶4
ترجمه « :جان در امتحانش قبول نشد ،چون زمانیکه بایستی درس میخواند ،اغلب با دوستانش بیرون بود».
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 .5۶گزینۀ  5از اصطالح « such asمانندِ» برای مثال آوردن استفاده میشود .پاسخ ،گزینۀ  5است .با یک
جملهواره (یک فاعل و یک فعل) مواجهیم؛  football matchesفاعل و  can attractفعل ما هستند .پس،
ربطدهندۀ قیدی  so thatدر گزینۀ  6رد میشود (بخش  ،3درس دوم کتاب گرامر) example .اسم
قابلشمارش مفرد بدون شناسه و نادرست است؛ پس ،گزینۀ  0هم رد میشود (بخش  0کتاب گرامر).
ترجمه« :بازیهای فوتبال مهم در ایران ،مانند فینال لیگ قهرمانان آسیا ،میتوانند توجه مخاطبین تلویزیون
سراسر کشور را به خود جلب کنند».
 .82گزینۀ [ 8کاربرد صفتها] پاسخ ،گزینۀ  8است که با انتخاب آن ،با یک الگوی برابری صفتها مواجه
خواهیم بود .در واقع ،دو موقعیت زمانی (جهان امروز و جهان دوران کودکی آقای جانسون) با یکدیگر مقایسه
شدهاند (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم روی این نکته تأکید کردهام( ).مشابه
تست  84فروردین .)۶4
ترجمه« :آقای جانسون احساس میکند که جهان امروز بهاندازۀ جهان دوران کودکیاش امن نیست».
 .86گزینۀ [ 0مبحث معلوم و مجهول] با توجه به وجود  byقبل از انجامدهندۀ کار بعد از جای خالی ،به حالت
مجهول نیاز داریم؛ پس ،گزینههای  6و  5بدلیل نداشتن شکلی از [ beکه وجود آن در همۀ ساختارهای مجهولی
الزامی است] ،رد میشوند [حالت معلوم دارند].
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توجه :وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی (بخش  60کتاب :)Fast Grammar
قسمت سوم فعل ) + (p.p.شکلی از فعل  + to beفاعل
با توجه به تم زمانی جمله و قانون تطابق زمانها ،به زمان گذشتۀ ساده نیاز داریم .پس ،گزینۀ  8هم رد میشود
(بخش  60کتاب).
ترجمه« :خوشبختانه ،زمانیکه جیم داشت سقوط میکرد ،توسط کارگرهای ساختمانی دیده شد و بنابراین ،فوراً
او را نجات دادند».
 .80گزینۀ [ 8کاربرد  ]would ratherبعد از « would ratherترجیح دادن» از شکل سادۀ فعل استفاده
میشود .با توجه به کاربرد « preferترجیح دادن» در ابتدای جمله ،گزینۀ  8صحیح است (بخش  62کتاب
.)Fast Grammar
ترجمه« :برخی از مردم اطمینان خاطر حقوق منظم را ترجیح میدهند ،ولی برخی دیگر ترجیح میدهند
کسبوکار خود را آغاز کنند».
 .85گزینۀ [ 6کاربرد قیدها] در جای خالی ،به یک قید برای کل جمله نیاز داریم .پاسـخ ،گزینۀ  6است .از
« furthermoreعالوهبراین» برای اضافه کردن اطالعات استفاده میشود« however .با اینحال ،با این
وجود» برای بیان مغایرت بکار میرود« therefore .بنابراین ،در نتیجه» برای نتیجهگیری بکار میرود (بخش
 8کتاب .)Fast Grammar
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ترجمه« :شیراز بناهای تاریخی منحصربفرد زیادی دارد؛ عالوهبراین ،شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران
است».
 .88گزینۀ [ 8مبحث فعل] از  should have + ppبرای توصیه به انجام کار متفاوتی در زمان گذشته استفاده
میشود .از این الگو زمانی استفاده میشود که بخواهیم بگوییم فرد کار درستی انجام نداده و بهنوعی به یک
ابراز پشیمانی اشاره میشود (یعنی بهتر بود کاری انجام میشد ،ولی نشده یا بالعکس) .پاسخ ،گزینۀ  8است
(بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست  37شهریور  5۶ ،۶7دی  ۶7و  85فروردین .)۶4
ترجمه« :بعد از چند هفته کلنجار با افعال بیقاعدۀ زبان فرانسه ،جیم دریافت که نبایستی این رشته را انتخاب
میکرد».
 .83گزینۀ [ 0مبحث فعل و معلوم و مجهول] با توجه به قید  right nowبه زمان حال استمراری نیاز داریم؛
گزینههای  6و  8رد میشوند .بدلیل آنکه فاعل انجامدهندۀ کار فعل نیست ،به فعل مجهولی نیاز داریم؛ گزینههای
 5و  8رد میشوند .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخشهای  62و  60کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :هماکنون ،جلسۀ مهمی در حال برگزاری است که در آن کارگروه قصد دارد در مورد آیندۀ طرحم
تصمیمگیری کند».
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برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر ،درک مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد
مهـرداد زنگیـهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

 .8۹گزینۀ [ 5مبحث فعل] در جای خالی به یک فعل مناسب نیاز داریم .با توجه به مفهوم ،پاسخ ،گزینۀ  5است
(بخش  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :سینمای محلی دارد مخاطبانش را از دست میدهد ،زیرا بیشتر مردم ترجیح میدهند به سینمای بزرگتر
خارج شهر بروند».
 .87گزینۀ [ 8مبحث اَشکال فعلی] بعد از صفت [اینجا  ]surprisedبایستی از مصدر با  toاستفاده شود.
بنابراین ،پاسخ ،گزینۀ  8است (بخش  62کتاب .)Fast Grammar

پاسخ تشریحی آزمون اردیبهشت ماه ۶4

)Fast Bank (EPT

ترجمه« :زمانیکه مِری در دهۀ  6۶42در تهران زندگی میکرد ،از اینکه میشنید این همه زبان در آنجا صحبت
میشد ،متعجب بود».
 .84گزینۀ [ 6مبحث انواع جملـهوارهها] با یک جملهوارۀ وصفـی کوتاهشـده مواجهیـم .در صـورت سـؤال،
 the farmerفـاعل و  wentفعـل است.
حال به سراغ گزینهها میرویم:
گزینۀ  0و  5نمیتوانند صحیح باشند؛ زیرا مصدر با  toدر حالت کوتاهشده کاربرد ندارد.
پاسخ ،گزینۀ  6است .در اصل:
The farmer, who had placed all the eggs in the basket, went to the market, where
he hoped to sell them all.

بوده که پس از کوتاه شدن و حذف ربطدهندۀ وصفی  whoو تبدیل فعل به شکل  ingدار ،بصورت زیر در
میآید:
… having placed all the eggs in the basket, the farmer went to the market,

(بخش  ،3درس چهارم کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست  57اسفند .)۶7
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در دورۀ فشرده و کالس ویدئویی قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.
ترجمه« :کشاورز که همۀ تخممرغها را در سبد گذاشته بود ،مصمم و با این امید به بازار رفت که همۀ آنها را
بفروشد».
 .8۶گزینۀ [ 0کاربرد  ]used toاز « used toپیش از این ،سابقاً» قبل از شکل سادۀ فعل و برای اشاره به
عملی که در گذشته بصورت عادت یا مکرر ًا انجام میشده ،ولی در زمان حال دیگر انجام نمیشود ،استفاده
میشود .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخش  63کتاب  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس ویدئویی قبل از
آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم( .مشابه تست  84اسفند ).۶7
ترجمه « :مِری ،پیش از اینکه آن شغل جدید را بدست آورد ،عادت داشت کتابهای زیادی بخواند ،ولی اکنون
دیگر وقت [آزاد] ندارد».
 .32گزینۀ [ 8کاربرد قیدها] در زمان گذشتۀ کامل [اینجا  ]had closedمیتوان از قید « alreadyتا آن
موقع» استفاده کرد .با توجه به مفهوم ،تنها گزینۀ  8صحیح است (بخشهای  ۶و  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه « :از آنجاییکه ترافیک بسیار بد بود ،زمانیکه به فرودگاه رسیدیم ،گیشۀ پذیرش شرکت هواپیمایی ما تا
آن موقع بسته بود».
 .36گزینۀ [ 0کاربرد ربطدهندههای قیدی] در صورت تست ،دو فعل ( had better goو  )needداریم؛ پس،
با دو جملهواره مواجهیم .در جای خالـی به یک ربطدهنـدۀ مناسب نیاز داریم .گزینۀ  ،6یک حرف اضافه است
و فوراً رد میشود .با توجه به مفهـوم ،بهترین پاسخ ،گزینـۀ  0است .از  in caseبهعنوان ربطدهندۀ بیان شرط
استفاده میشود (بخش  ،3درس دوم کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این
تست را حل کردیم( ).مشابه تست  30فروردین ).۶4

پاسخ تشریحی آزمون اردیبهشت ماه ۶4

بانک جامع سؤاالت EPT

ترجمه« :بهتر است بجای تاکسی گرفتن با ماشین [خودت] بروی ،شاید الزم باشد جان را از بیمارستان به خانه
ببری».
 .30گزینۀ [ 5کاربرد ضمایر] « everyoneهر کس ،همه» پاسخ صحیح است.
از « someoneشخصی» برای اشاره به یک شخص خاص و از « somebodyفردی» برای اشاره به یک
فرد در حالت کلی استفاده میشود .در نتیجه ،کاربرد  somebodyکلیتر است.
« nobodyهیچکس» منفی است و با توجه به مفهوم رد میشود (بخش  7کتاب .)Fast Grammar
نکتۀ مهم :بعد از هر  8گزینۀ فقط از فعل مفرد میتوان استفاده کرد .در اینجا is ،مفرد است؛ ولی کمکی به
رد گزینهها نمیکند.
ترجمه« :هر کس که با مِری آشنایی دارد ،میداند که همیشه میتوانند به او تکیه کنند».
 .35گزینۀ [ 6کاربرد قیدها] با توجه به الگوهای زیر از بخش  63کتاب :Fast Grammar
 so ... thatو  such ... thatهر دو به معنی «آنقدر… که» هستند ،ولی در ساختارهای متفاوتی بکار میروند:
جملهواره  + that +صفت /قید so +
جملهواره  + that +اسم  +صفت such + (a/an) +

گزینۀ  0بدلیل نداشتن [جملهواره  ]that +و گزینۀ  8بدلیل نداشتن اسم ،رد میشوند .با توجه به مفهوم و این
نکته که بعد از قید « tooخیلی» (که بار معنایی منفی دارد) از صفت و سپس مصدر با  toاستفاده میشود،
گزینۀ  6صحیح است (بخشهای  ۶و  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه « :سرماخوردگی برادرم بهبود پیدا کرده ،ولی هنوز ضعیفتر از آن است که [بتواند] بسکتبال بازی کند».

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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 .38گزینۀ [ 8مبحث اَشکال فعلی] تِم زمانی جمله ،زمان حال است .بنابراین ،گزینههای  0و  5که گذشتۀ افعال
وجهی محسوب میشوند ،فوراً رد گزینه میشوند .از فعل وجهی  mayهم برای اشاره به احتمال انجام یک کار
استفاده میشود .پس ،گزینۀ  6هم رد میشود .از  had betterبرای توصیه به انجام یک کار استفاده میشود.
پاسخ ،گزینۀ  8است (بخش  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :بنظر میرسد این سوپرمارکت در حال شلوغ شدن است .بهتر است پیش از آنکه صفهای پرداخت
پول طوالنی شوند ،عجله کنیم».
 .33گزینۀ [ 0مبحث کاربرد ربطدهنـدههای دوتـایی] با توجه به مفهوم ،گزینۀ  0صحیح است (بخش  4کتاب
( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده( ).مشابه تست  38بهمن ).۶7
ترجمه« :در این بازی ،نه باخت و نه مساوی برای ما فایدهای نخواهند داشت .ناچاریم بازی را ببریم ،وگرنه از
[کورس قهرمانی] لیگ خارج خواهیم شد».
 .3۹گزینۀ [ 8مبحث زمانهای فعلی] با توجه به قید زمان گذشتۀ سادۀ  yesterdayدر گزینۀ  ،8به زمان
گذشتۀ ساده نیاز داریم و کاربرد زمان گذشتۀ کامل  had finishedنادرست است .شکل صحیح I finished
است (بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده).
ترجمه« :دیروز خواندن کتاب را به اتمام رساندم».
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 .37گزینۀ [ 5کاربرد ضمایر و حشو] در گزینۀ  ،5ضمیر مفعولی  itحشو و اضافی است و بایستی از جمله حذف
شود (بخش  63کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :یک کتاب انگلیسی خریدم که مطالعه کنم».
 .34گزینۀ [ 8مبحث حـروف تعریف] قبل از اسـامی قابلشمـارش مفـرد بایستی حتماً از یکی از حـروف
تعریـف ) (a/an, theیا یک پیشرو اسمی مانند صفات ملکی ،یا  everyو  eachاستفاده شود (بخش  0کتاب
 .)Fast Grammarبنابراین ،در گزینۀ  8قبل از اسم قابلشمارش مفرد « engineerمهندس» بایستی از
حرف تعریف  anاستفاده شود( :در کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده).
(مشابه تست  ۹6فروردین  ۶4و  ۹0اسفند ).۶7

My wife is an engineer.

 .3۶گزینۀ [ 5مبحث حروف اضافه] در گزینۀ  ،5بجای حرف اضافۀ  overبایستی از حرف اضافۀ  onاستفاده
شود (بخش  65کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :نوزاد روی کف اتاق نشسته بود».
 .۹2گزینۀ  5قبل از  agreeنبایستی از فعل کمکی ( beو مشتقات آن) استفاده شود (عیناً همان نکتۀ باالی
صفحۀ  ،683بخش  65کتاب  .)Fast Grammarبنابراین ،پاسخ ،گزینۀ  5است( .در کالس آموزش ویدئویی
هم مشابه این تست حل شده).
ترجمه« :با استدالل او موافقم».

کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی:
t.me/FastZaban

بانک جامع سؤاالت EPT

پاسخ تشریحی آزمون اردیبهشت ماه ۶4

 .۹6گزینۀ [ 5مبحث مطابقت فاعل و فعل] در زبان انگلیسی« news ،خبر؛ اخبار» یک اسم غیرقابلشمارش
است و بایستی بعد از آن ،همیشه از فعل مفرد استفاده شود .در گزینۀ  ،5کاربرد فعل جمع  areنادرست است و
بجای آن بایستی از فعل مفرد  isاستفاده شود (بخش  7کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی
هم روی این نکته بسیار تأکید کردم).
ترجمه« :خوشحالم که خبر ،خوب است».
توجه :برخی مؤسسات گزینۀ  0را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح باشد! طراح
گزینۀ  5را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت.
 .۹0گزینۀ [ 8مبحث زمانهای فعلی] با توجه به قید زمان گذشتۀ سادۀ  last Wednesdayدر گزینۀ  ،8به
زمـان گذشتـۀ سـاده نیـاز داریم و کاربرد زمان حال استمـراری  is rainingنادرست است .شکـل صحیح
 was rainingاست (بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست
حل شده).
ترجمه« :چهارشنبۀ گذشته ،باران شدیدی میبارید».
 .۹5گزینۀ  6دو اصطالح رایج که به معنی «سرما خوردن» هستند catch/ get a cold ،هستند؛ عالوه براین،
از  takeهم می توان استفاده کرد ،ولی دقت کنید که بعد از  takeدیگر نمیتوان از حرف تعریف  aاستفاده
کرد .بنابراین ،در گزینۀ  ،6بجای  took a coldبایستی از  took coldاستفاده شود.
ترجمه« :دیروز سرما خوردم».
 .۹8گزینۀ [ 0مبحث حروف اضافه] همانطور که همیشه در کالسها تأکید میکنم ،بعد از فعل « enjoyلذت
بردن از» نبایستی از حرف اضافۀ ( fromیا دیگر حروف اضافه) استفاده شود .بنابراین ،در گزینۀ  ،0حرف اضافۀ
 fromبایستی از جمله حذف شود (بخش  65کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :از تک تک کلماتی که پدرت گفته بود لذت بردم».

 .۹3گزینۀ [ 8مبحث صفتها و قیدها] « friendlyصمیمی ،خوشبرخورد» یک صفت است (که اتفاقاً مانند
قیدهای حالت  -lyدارد) .حالت قیدی  ،friendlyبصورت  in a friendly mannerاست .بنابراین ،در گزینۀ
 ،8کاربرد  friendly mannerنادرست است (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarاز این نکته در تست 50
آزمون  EPTاسفند  ۶۹هم استفاده شده بود).
ترجمه « :جان بطور دوستانهای رفتار میکند /خوشبرخورد است».
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از همین مؤلف:

کتاب )Vocab (EPT

( Fastواژگان جامع ( )EPTچاپ چهارم)

✔ شامل:

☑ لغات دورۀ دبیرستان
☑ لغات کتاب 328
☑ لغات کتاب واژگان ضروری تافل
☑ لغات کتاب  6622واژه

☑ مبتنی بر روش یادگیری پایدار الیتنر

کتاب )( Fast Vocab (EPTواژگان جامع ( )EPTچاپ چهارم)

به همراه:

بیش از  8۰۰جمله با ترجمۀ فارسی
بیش از  ۱۵۰۰کلمۀ مترادف
تلفظ  IPAلغات بههمراه آموزش
دستهبندی موضوعی لغات
مترادفها و متضادهای لغات

کلمات همخانواده
حروف اضافۀ لغات اصلی
نکات تستی و نکات کاربردی
اولویتبندی لغات مهمتر
آزمونهای طبقهبندیشده و آزمونهای جامع با پاسخ تشریحی

برای تهیۀ کتابهای ما و دریافت نمونه سؤاالت آزمونها و مطالب آموزشی و همچنین
بهرهگیری از مشاورۀ تخصصی رایگان ،میتوانید به وبسایت اینترنتی ما به نشانی
) (FastZaban.comمراجعه کنید.

از همین مؤلف:
کتاب Grammar

( Fastگرامر جامع آزمونهای زبان) (چاپ هشتم)

⏪ پس از استقبال گرم زبان آموزان عزیز ،چاپ جدید ویرایش جدید کتاب
تألیف

Fast Grammar

استاد مهرداد زنگیهوندی در دو رنگ و  042صفحه به بازار آمد ...
کاملترین منبع آزمونهای زبان
✔ با بیش از  722تست و سؤاالت واقعی آزمونهای  ،MHLE ،EPT ،MSRTارشد و دکتری
همۀ رشتهها تا اسفند  ۶7با پاسخ کامـــالً تشریحـی و تحلیل همۀ گزینهها ...

شامل:

☑ آموزش کامل نکات به زبان ساده در  6۹بخش
☑ مباحث و تستهای کتابهای تافل النگمن ،تافل بارونز و  Kitبا پاسخ کامالً تشریحی
☑ آموزش گرامر از طریق کالبدشکافی اجزا جمله مانند فاعل ،فعل ،مفعول ،صفت ،قید ... ،و
نشانههای تشخیص سادۀ آنها در جمله و جایگاه و ترتیب قرار گرفتن آنها در جمله
☑ تستهای مبحثی و جامع هدفمند
☑ مشخص کردن مباحث مهم آزمون
☑ نکات تستزنی سریعتر بصورت ابداعی و انحصاری که در کتابهای مشابه نخواهید دید...
☑ تستهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونها
☑ قرار دادن مباحث به ترتیبی که یک سیر آموزشی منسجم ،هدفمند و آکادمیک دنبال میشود
☑ آموزش پسوندهای کلمه و نحوۀ استفاده از آنها برای پاسخ صحیح به سؤاالت
و...
✔ در این کتاب رنگها اهمیت نکات را نشان میدهند و فقط برای زیبایی از آنها استفاده نشده!
✔ قسمتهای رنگی برای مرور سریع شما متمایز شدهاند...
Fast Grammar:
کالس درس همراه

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر ،درک مطلب و لغـات آزمون  EPTبا تدریس
استاد مهرداد زنگیهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید03070006000 :

از همین مؤلف:
کتاب ( Fast Readingدرک مطلب جامع آزمونهای

زبان) (ویرایش دوم-چاپ هفتم)

در پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب )« Fast Bank (EPTبانک سؤاالت  EPTادوار گذشته»
از نکات ارائهشده در کتابهای  Fast Grammarگرامر جامع آزمونهای زبان (چاپ هشتم) و
 Fast Readingدرک مطلب جامع آزمونهای زبان (چاپ هفتم) استفاده شده است.
کتاب  Fast Readingدرک مطلب جامع آزمونهای زبان با هدف آماده ساختن داوطلبان
برای بخش درک مطلب آزمونهای  ،MHLE ،EPT ،MSRTتولیمو ،تافل و کنکور کارشناسی
ارشد و دکتری رشتههای مختلف نگاشته شده است .در این کتاب تالش شده تا با دستهبندی
انواع سؤاالت درک مطلب آزمونها ،روشها و تکنیکهای پاسخدهی به هر نوع از سؤاالت در
کمترین زمان ممکن آموزش داده شود.
برای تهیۀ کتابهای ما و دریافت نمونه سؤاالت آزمونها و ویدئوهای آموزشی و همچنین
بهرهگیری از مشاورۀ تخصصی رایگان ،میتوانید به وبسایت اینترنتی ما به نشانی
) (FastZaban.comمراجعه کنید.

از همین مؤلف:

کتاب بانک سؤاالت ادوار گذشتۀ آزمونهای  ،UTEPT ،MSRTتولیمو
و MHLE

✔ شامل:
☑ سؤاالت واقعی آزمونهای  ،UTEPT ،MSRTتولیمو و  MHLEادوار گذشته تا اردیبهشت
 ۶4با پاسـخهـای مگـاتشـریحی
☑ سؤاالت گرامر و درک مطلب ادوار گذشته بههمراه ترجمۀ متنها و پاسـخهـای
مگـاتشـریحی
☑ سؤاالت تافل چینی با پاسـخهـای مگـاتشـریحی

از همین مؤلف:

کتاب  Fast 504ترجمۀ کامل کتاب  ۵۰4واژۀ ضروری

✔ شامل:
☑ ترجمۀ دقیق و روان لغات ،مثالها و متنها
☑ تلفظ لغات بههمراه آموزش کامل

از همین مؤلف:

کتاب ( Fast Vocab Konkurلغات دبیرستان و کنکور)

✔ شامل:
☑ لغات مهم دبیرستان و کنکور
☑ تلفظ لغات بههمراه آموزش کامل
☑ ترجمۀ دقیق و روان لغات بههمراه مثالهای نمونه و ترجمۀ آنها

برای دریافت سؤاالت آزمونهای  EPTهر ماه با پاسخ کامـالً تشریحی و
تحلیل آزمون ،به وبسایت  www.FastZaban.comیا
کانال تلگرام ما
 @FastZabanمراجعه نمایید.

Section Three: Reading Comprehension
Passage 1
More people get hurt snowboarding than any other outdoor activity,
accounting for a quarter of emergency room visits. According to researchers,
following snowboarding, sledding and hiking are major causes of injuries. The
most common problems were broken bones and sprains, accounting for half of
all cases.
The researcher Greenspan said: “We want people to participate in outdoor
activities. But we want people to recognize that there is cause for concern, and
people can and do get injured.” She further said that injuries can be avoided
through planning and preparation making sure your fitness level and skills match
the activity and using proper equipment.
Greenspan also mentioned that the study is the first to look at injuries from
all activities, instead of individual sports or geographic areas. The researchers
looked at data on juries from outdoor activities treated at 63 hospitals in 2004
and 2005. They calculated that almost 213.000 people were treated yearly for
such injuries nationwide. About half of those injured are young between ages
10 and 24, and half of the injuries are caused by falls.
Males are injured at twice the rate of females, but the research did not look
at the reasons. The reasons could be that males are more risky, or it could be
that males participate more in outdoor activities than females, or a combination
of both. Nearly 26 percent of the injures were from snowboarding followed by
sledding (11 percent), hiking (6 percent), water skiing (4 percent), fishing (3
percent), and swimming (2 percent).
66. What percentage of all injuries resulted in a broken bone or a sprain?
1) fifty percent
2) a quarter
3) almost one third
4) eleven percent
67. Do men or women get hurt more?
1) They get hurt about the same.
2) Men get hurt twice as much as women.
3) Men get hurt slightly more than women.
4) Women participate more in outdoor activities.
68. What activity is the third biggest cause of injuries?
1) snowboarding
2) sledding
3) water skiing
4) hiking
:کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی
t.me/FastZaban
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69. According to Greenspan, how can injuries be avoided?
1) By going to a hospital
2) By planning and preparation
3) By avoiding outdoor activities
4) By avoiding falls
70. What percentage of emergency room visits are the result of outdoor
activity injuries?
1) 50%
2) 33%
3) 25%
4) 63%

پاسخهای کلیدی
66. 1
67. 2
68. 4

69. 2
70. 3
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Passage 2
Theories about how brain works remain a topic of debate. It is agreed,
however, that the hippocampus, a part of the brain, is undeniably important for
memory. When we experience something, the information is sent via our senses
to the hippocampus, where it is processed. Scientists believe that brain cells,
called neurons, first transform the sensory stimuli we experience into images in
our immediate memory. Then, these images are sent to the hippocampus and
stored temporarily in short term memory. In the hippocampus information is
organized, and it is during this process that parts of the image of our experience
fade away.
Finally, certain information is then transferred to long term memory in a
section in the frontal area of the brain, known as the cerebral cortex. Scientists
think this process may happen while we are sleeping, but exactly how the
information is transferred from one area of the brain to another is a mystery.
71. What is the best title for the passage?
1) How Brain Works
2) Structure of Long Term Memory
3) Storage of Data
4) Transfer of Information
72. This reading is mainly concerned with ...................... .
1) how to improve our memory
2) illness that results in severe memory loss
3) the importance of neurons in transferring sensory stimuli
4) how human brain processes and stores information
73. According to the passage, scientists .............................. .
1) still debate whether the hippocampus is important for memory
2) don’t know exactly how the information is transferred from one area of the
brain to another
3) have found out why some of the information is lost in the hippocampus
4) know that information is sent from the long term memory to the
hippocampus
74. It is pointed out in the passage that ...................... .
1) the brain was not considered as a highly complex organ in the past
2) damage to hippocampus does not cause memory loss
3) scientists agree that hippocampus is important in processing information
4) hippocampus is in the frontal area of the brain
75. In line 9, “fade away” is closest in meaning to ……............ .
1) become stronger
2) slowly disappear
3) get brighter
4) easily recognized
15
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پاسخهای کلیدی
71. 1
72. 4
73. 2

74. 3
75. 2

توجه :این متن ،عیناً همان درک مطلب سوم (صفحۀ  )22کتاب Fast Reading
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی است که برخی از سؤاالت آن تغییر داده شده
است.
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Passage 3
First language, also known as mother tongue, is generally the language a
person learns first. However, one can have two or more native languages thus
being a native bilingual or indeed multilingual. The order in which these
languages are learned is not necessarily the order of proficiency. Lacking in first
language skills often makes learning other languages difficult. Often a child
learns the basics of his or her first language or languages from his or her family.
The term mother tongue, however, should not be interpreted to mean that it is
the language of one’s mother. For instance, in some paternal societies. the wife
moves in with the husband and thus may have a different first language than the
local language of the husband. Yet their children usually only speak their local
language.
76. According to the passage, first language skills ……………………........ .
1) are not transferable to the second language
2) can also have negative effects on foreign language learning
3) take a very long time to develop
4) play an important role in learning a new language
77. We understand from the passage that …………....... .
1) one’s mother tongue might not be the language of the parents
2) most bilinguals don’t have a dominant language
3) the learning of a first language is the most complex skill
4) most children have learning difficulties in learning their first language
78. One can infer from the passage that ……....... .
1) bilinguals use their two languages for different purposes
2) children cannot be a native speaker of more than two languages
3) it is possible for a bilingual to become more competent in his second language
4) very few children throughout the world learn to speak two languages
79. In line 6, “basics” is closest in meaning to ……................ .
1) arrangements
2) fundamentals
4) origins
3) assumptions
80. In line 9, “Yet” is closest in meaning to ……................... .
1) Rarely
2) So
3) Often

4) But
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Passage 4
People seldom feel neutral about poetry. Those who love it sometimes give
the impression that it is an adequate substitute for food, shelter, and love. But
it isn’t. Those who dislike poetry sometimes claim, on the other hand, that
poetry is only words and good for nothing. That is not true either. When words
represent and recreate genuine human feelings, as they often do in poetry, they
can be very important. Poems provide, in fact, a language for feeling, and one of
poetry’s merits involves its attempt to express the inexpressible. One of the joys
of experiencing poetry occurs when we read a poem and want to say, “I know
exactly what that line means, but I have never been able to express it so well.”
Poetry can be the voice of our feelings even when our minds are speechless with
grief or joy.
81. One can understand from the passage that people …….................... .
1) seldom feel that poetry is an equivalent for life itself
2) generally think of poetry as extremely important or totally useless
3) rarely take a biased opinion about poetry
4) generally think that poetry expresses what might seem inexpressible
82. One point made by the author in the passage is that poetry ……….…....... .
1) tends to make the reader disappointed
2) is an adequate substitute for food, shelter, and love
3) often captures real human feelings
4) is impossible to be defined
83. The author points out in the passage that ……....................... .
1) poems are primarily about how people think rather than how people feel
2) poetry tries to express what people feel but find it hard to describe
3) poetry can’t be the expression of one’s deepest feelings
4) few people think that poetry is neutral
84. In line 5, “genuine” is closest in meaning to ……………..…....... .
1) disputable
2) fantastic
3) unpredictable
4) authentic
85. In line 9, “grief” is closest in meaning to ……….......... .
1) gaiety
2) delight
3) sorrow

4) mood

پاسخهای کلیدی
76. 4
77. 1
78. 3
79. 2
80. 4

81. 2
82. 3
83. 2
84. 4
85. 3
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Section Four: Cloze Passage t.me/FastZaban :کانال استاد مهرداد زنگیهوندی
Desert is a special region where only certain kinds of plants and animals can
survive. All deserts have very little ...(86)... . This means that only animals and
plants that can ...(87)... without water for long ...(88)... of time can exist in the
desert.
Plants in the deserts are ...(89)... adapted to the dry and hot
environment. One ...(90)... desert plant is the cactus. Like many desert plants,
this plant has very ...(91)... . As plants lose most of their water ...(92)... their
leaves, the small leaves of the cactus help to ...(93)... water evaporation. There
are other desert plants that do not have leaves ...(94)... .
Some desert plants survive ...(95)... avoiding the dry season
altogether. ...(96)... the dry season, this plant remains as a seed and does not
...(97)... from the soil at all. When the rains come, this seed would grow very
quickly into ...(98)... . It would bloom rapidly ...(99)... scatter its seeds before the
dry season ...(100)... .
86. 1) soil

2) water

3) heat

4) sunshine

87. 1) maintain

2) support

3) live

4) lose

88. 1) periods

2) limits

3) moments

4) delays

89. 1) particularly

2) seldom

3) orderly

4) in part

90. 1) honorable

2) well-known

3) great

4) favorite

91. 1) little water

2) short life

3) strong body

4) tiny leaves

92. 1) inside

2) to

3) through

4) for

93. 1) cut down

2) relate to

3) be based on

4) beg for

94. 1) no matter when
3) any time

2) at all
4) if possible

95. 1) in

3) as

2) since

96. 1) during
3) for

4) by

2) meanwhile
4) despite

97. 1) develop

2) disappear

3) emerge

4) show

98. 1) seeds

2) trees

3) roots

4) plants

99. 1) in order to

2) after that

3) immediately

4) and then

100. 1) could return

2) returning

3) is returned

4) returns
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منبع متن کلوزتست:

http://www.englishdaily626.com/cloze_passages.php?038

با توجه به متن و منبع طرح بخش کلوز تست ،گروههای آموزشی دیگر ،پاسخ
سؤاالت  19 ،19و  11را اشتباه درج کردهاند
برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر ،درک
مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به
سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

پاسخهای کلیدی
86. 2
87. 3
88. 1
89. 1
90. 2
91. 4
92. 3
93. 1

94. 2
95. 4
96. 1
97. 3
98. 4
99. 4
100. 4

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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بیابان ،ناحیۀ خاصی است که فقط گونههای بهخصوصی از گیاهان و حیوانات میتوانند در آنجا دوام بیاورند.
همۀ بیابانها مقدار کمی  ...)68(...دارند .این بدان معناست که فقط حیوانات و گیاهانی که میتوانند ...)68(...
بدون آب برای  ...)66(...طوالنی ،توانایی زندگی در بیابان را دارند.
گیاهان موجود در بیابان  ...)61(...با محیط خشک و گرم سازگارند .یکی از گیاهان  ...)19(...بیابان ،کاکتوس
است .مانند بسیاری از گیاهان بیابان ،کاکتوس  ...)19(...دارد .از آنجاییکه گیاهان بیشتر آب موجود در خود را
 ...)19(...برگهایشان از دست میدهند ،برگهای کوچک کاکتوس به آن کمک میکند تا تبخیر آب را ....)19(...
گیاهان بیابانی دیگری وجود دارند که  ...)19(...برگ ندارند.
روی هم رفته ،برخی از گیاهان بیابانی  ...)19(...دوری کردن از فصل خشک بقا مییابند ...)18(... .فصل
خشک ،این گیاهان بصورت دانه باقی میمانند و اصالً از خاک  . ...)18(...وقتی باران میبارد ،این دانهها خیلی
سریع به  ...)16(...تبدیل میشوند (رشد میکنند) .آنها بهسرعت شکوفه میدهند  ...)11(...دانههای خود را
پراکنده میکنند ،قبل از اینکه فصل خشک . ...)999(...
 )9 .68خاک

 )9آب

 )9گرما

 )9نور خورشید

 )9 .68نگهداشتن
 )9 .66دوره ،بازۀ زمانی
 )9 .61بهخصوص

 )9حمایت کردن
 )9محدودیت
 )9بهندرت

 )9زنده ماندن
 )9لحظه
 )9بطور منظم

 )9از دست دادن
 )9تأخیر
 )9تا حدودی

 )9 .19محترم؛ قابل احترام

 )9مشهور

 )9عالی

 )9مورد عالقه

 )9 .19آب کم
 )9 .19درون
 )9 .19کاهش دادن

 )9زندگی کوتاه
 )9به
 )9مرتبط بودن با

 )9برگهای کوچک
 )9بدن قوی
 )9برای ،به منظور
 )9از طریق
 )9بر اساس  ...بودن  )9درخواست  ...کردن

 )9 .19فرقی نمیکند ...
 )9 .19در

 )9هر زمانی
 )9اصالً
 )9از زمان؛ به دلیل  )9مانند

 )9 .18در طول

 )9ضمناً

 )9برای

 )9علیرغم

 )9 .18توسعه دادن
 )9 .16دانهها
 )9 .11به منظور اینکه

 )9ناپدید شدن
 )9درختها
 )9پس از آنکه

 )9بیرون آمدن
 )9ریشهها
 )9فوراً

 )9نشان دادن
 )9گیاهان
 )9و سپس

 )9 .999میتوانست بازگردد
 )9بازگشتن
 )9برگشت داده میشود (ساختار مجهولی)
 )9بازگردد
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 )9اگر امکانپذیر باشد
 )9با ،بوسیلۀ
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با تشکر از استاد محترم جناب آقای زنگیهوندی که همکاری با ایشان باعث افتخار بنده است.
نرگس میرزاپور -مدرس زبان انگلیسی در بابل ،قائمشهر و ساری ()@nmirzapour
از استاد نرگس میرزاپور که پاسخ تشریحی بخش کلوز تست را آماده کردند ،کمال تشکر را داریم.
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☑ دورۀ فشردۀ  3روزۀ تهران برای قبولی در آزمونهای  EPTو  UTEPTخردادماه  6۸با تدریس
استاد مهرداد زنگیهوندی (مؤلف پرفروشترین منابع زبان ارشد و دکتری کشور) برگزار خواهد
شد.
جامعترین دورۀ آمادگی برای آزمونهای زبان دکتری

☑ تاریخ برگزاری 27 :ﺗﺎ  29خردادماه 37
 طول دوره 20 :ساعت☑ در این دوره مباحث گرامر و درک مطلب بصورت کامل تدریس شده و نکات و روشهای
تستزنی ابداعی با تحلیل حدود  ۳00تست از آزمونهای ادوار گذشته ارائه میگردد.
👈 ظرفیت محدود

تلفن تماس03070006000 :
🔸 کد تخفیف  01درصدیfast10 :
☑ دورۀ ویـژۀ  1روزۀ حـل تسـت آزمـون  EPTهم  30خردادماه با تدریــس استـاد
مهـرداد زنگیهوندی در تهران برگزار خواهد شد.
 -لینک ثبتنام:

http://bit.ly/CLass98

