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1. She would often .............. vinegar to help keep the bugs out of her garden.

 
2. If you want to .............. your self-respect, you should not put yourself in an unbecoming 
position. 

 
3. I try not to .............. my father when he’s busy, but everything I do seems to get on his 
nerves. 

 
4. He looked away, at the blue sky .............. through the window. 

 
5. Raging waters advanced and proceeded to fully .............. even the homes that sat on high 
hills.

1) detain 2) employ 3) contain 4) observe 

 ، لغت یازدهم۶درس  دهم، لغت ۱۶درس  ۱۵۲و  ۲۶۱صفحات  Fast Readingکتاب 

1) refrain 2) assert 3) retain 4) squeeze 

 - ۱۳۲و  ۲۱صفحات  ، لغت سوم۲درس  ، لغت چهارم۱۲درس 

1) maintain 2) provide 3) annoy 4) endure 

 ، لغت هشتم۱درس  - م، لغت ده۳۲درس  ، لغت هشتم۳درس 

1) visible 2) abundant 3) monotonous 4) expansive 

 ۲۱صفحۀ  ۱۱۶و  ۲۶۶صفحات  ، لغت اول۲درس  اول، لغت ۲۶درس 

1) slander 2) devour 3) offend 4) drench 

 اول، لغت ۱۱درس  ۲۲۱صفحۀ  م، لغت هشت۳۶رس د م، لغت هشت۲۴درس 
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6. Since the beginning of human existence, the abundance of nature has inspired us to 
.............. our natural resources, and that is why we are experiencing such a mess.

 
7. On most family vacations, I .............. the backrest and sleep while my mom drives.

 
8. We would need more water to .............. the fire.

 
9. Because Tara has a weak immune system, she takes vitamins to help her body .............. 
infections.

 
10. Melissa believes she is entitled and can .............. any law because she is related to the 
town mayor.

 
11. The book describes what happens when the values and beliefs of one generation 
.............. with those of another generation.

 
12. The speaker showed the students pictures of car crashes to .............. the danger of 
driving carelessly.

 

1) upset 2) squander 3) aim 4) vanish 

 م، لغت شش۲۲درس  ۱۲۵فحۀ ص م، لغت نه۲۱درس  دبیرستانلغات عمومی 

1) recline 2) diverge 3) build 4) prevail 

 م، لغت دو۲۵درس  دبیرستانلغات عمومی  Fast Readingکتاب  م، لغت نه۲۵درس 

1) ponder 2) alarm 3) disrupt 4) quench 

 ، لغت پنجم۲۱درس  م، لغت ده۲۲درس  لغات عمومی دبیرستان ، لغت چهارم۲۲درس 

1) impose 2) resist 3) shrink 4) profess 

 - ۲۱و  ۲۱، ۴صفحات  ، لغت دهم۵۱درس  ، لغت چهارم۱۱درس 

1) invent 2) engage 3) evade 4) defend 

 ۱۱۴و  ۲۲۱، ۲۲صفحات  م، لغت پنج۱۲رس د ۲۴۵و  ۲۱۲، ۲۱۶صفحات  ۱۳۱و  ۴۶صفحات 

1) provoke 2) respond 3) collide 4) recover 

 ۱۲۲و  ۱۱۱، ۱۱۲صفحات  مچهار، لغت ۱۱درس  ، لغت هفتم۳۲درس  ۲۱۲و  ۲۱۳صفحات 

1) underscore 2) appreciate 3) allow 4) hide 

 ۴۲و  ۲۶، ۶۲، ۵۲صفحات  ۵۲و  ۱۲صفحات  ۴۵و  ۱۲صفحات  -



واژگـان » کتاب لغـات ها بههـاع گزینـبا ارج 69ماه اسفند EPTسؤاالت بخش واژگان آزمون 

 وندی )چاپ انتشارات جنگل(مهرداد زنگیه «Fast Vocabجـامـع 

 
13. In order to .............. all of this knowledge, I must read every single page in this book and 
study it all very carefully.

 
14. Even though the layout of the map looks .............., careful study will reveal a clever 
arrangement of landmarks pointing to the treasure.

 
15. His failures have been .............. by the success of his friends. 

 
16. My bank account began to .............. when I made several large purchases.

 
17. A form was signed giving .............. for the woman’s daughter to make financial decisions.

 
18. My mother’s .............. cleaning list covers every inch of the house.

 
19. During my lecture, I tried to .............. all the major battles of World War II.

 
20. She’s trying to .............. fatty foods from her diet.

1) grow 2) absorb 3) postpone 4) pinpoint 

 Fast Readingکتاب  م، لغت شش۵۲درس  ، لغت سوم۱۱درس  ۲۱۲، ۴۲، ۳۱، ۲۱صفحات 

1) nominal 2) equivalent 3) mystical 4) haphazard 

- - - - 

1) magnified 2) blown 3) harvested 4) isolated 

 ، لغت دوازدهم۲۲درس  ، لغت نهم۱۳درس  - م، لغت ده۲۳درس 

1) astonish 2) draw 3) diminish 4) hinder 

 ، لغت چهارم۲۱درس  ، لغت دهم۱درس  ۲۱۲صفحۀ  Fast Readingکتاب 

1) consent 2) interpretation 3) expansion 4) trait 

 ، لغت اول۳۲درس  ، لغت پنجم۱درس  یازدهم، لغت ۵۲درس  پنجم، لغت ۲درس 

1) diligent 2) fertile 3) exhaustive 4) savage 

 ۱۵۳و  ۳۳صفحات  ، لغت پنجم۳۴درس  پنجم، لغت ۱۱درس  Fast Readingکتاب 

1) accelerate 2) cultivate 3) enhance 4) encompass 

  ۱۲۱و  ۲۳۱، ۲۱۲ صفحات ، لغت سوم۲۴درس  ، لغت ششم۱۱درس  ۲۴۴و  ۲۲۵صفحات 

1) crush 2) emphasize 3) conform 4) eliminate 

 م، لغت شش۳درس  ، لغت یازدهم۲درس  دهم، لغت ۳۴درس  -
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21. Although they hoped for compliments and .............. for their work, the designers were 
met with criticism instead of applause.

 
22. I am trying to .............. showing any hint of favoritism. 

 
23. Everyone knows Martha gained her seat on the city council through .............. and 
blackmail.

 
24. Since Bill did not win the award, he was somewhat .............. after the event.

 
25. Despite years of research by different scientists, the cure for the disease has shown to 
be .............. . 

 

  گزینۀ آزمون  ۲۱۱از مجموعEPT در کتاب  گزینه ۶۲، ۴۶ماه اسفندFast Vocab وندیمهرداد زنگیه 

 موجود بودند. Fast Readingگزینه هم در لغات مهم انتهای کتاب  ۲موجود بودند و 
 

  گزینۀ آزمون  ۲۱۱از مجموعEPT بودند واژه ۵۱۲کتاب  از لغات گزینه ۳۱، ۴۶ماه اسفند. 

  گزینۀ آزمون  ۲۱۱از مجموعEPT بودند لغات ضروری تافلکتاب  از لغات گزینه ۶۳، ۴۶ماه اسفند. 

  گزینۀ آزمون  ۲۱۱از مجموعEPT بودند واژه ۲۲۱۱کتاب  ها از لغاتگزینه درصد ۶حدود ، ۴۶ماه اسفند. 

 

 
 
 
 
 
 

 

1) emit 2) acclaim 3) clarify 4) assess 

 دوازدهم، لغت ۳۲درس  ۱۶۵و  ۴۱صفحات  Fast Readingکتاب  Fast Readingکتاب 

1) evaporate 2) emerge 3) avoid 4) progress 

 ۵۲و  ۳۱، ۲۲صفحات  مسو ، لغت۱۲درس  م، لغت چهار۲۲درس  ، لغت هشتم۲۲درس 

1) attribute 2) intrigue 3) potential 4) conduct 

 ۲۵۴صفحۀ  لغت هفتم، ۲۲درس  - -

1) abrupt 2) discouraged 3) refined 4) immense 

 ۱۳صفحۀ  هفتم، لغت ۲۲درس  ۲۲۶و  ۲۲۵، ۲۱۳صفحات  -

1) intelligent 2) definite 3) elusive 4) thick 

 ۱۵۳صفحۀ  ششم، لغت ۵۳درس  - ۱۲۱و  ۱۱صفحات 

با پاسخ کامـالً تشریحی و  و ... EPT ،MSRTی هابرای دریافت سؤاالت آزمون
 یا  www.FastZaban.comسایت تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما
t.me/FastZaban .مراجعه نمائید 



  
 

 هاى زبانتخصصى آزمون و فروشگاه سایتبو

www.FastZaban.com 
 هاىآزمون باکیفیت و جزوات دانلود منابع

MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS 
 هارشته ۀهمدکترى  و کارشناسی ارشد 

 استادو  تألیفیي هااینترنتى کتاب خرید

 کشور) در برند آموزش زبان پرفروشترین( 
 

   Fast Grammar پرفروش کتاب
 )صفحه 280ها (در در آزمونزنی آموزش نحوة تستهاي زبان و و گرامر آزمون گمنمهارت الن  60کامل  توضیح

 تشریحى الًـــبا پاسخ کام MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونکنکور ادوار گذشتۀ مراه سؤاالتهبه
 

 روش یادگیري الیتنر با   Vocab Fast قدرتمند واژگان جامع کتاب

 بندي موضوعیدستهواژه با  1100، لغات ضروري تافل و 504هاي شامل لغات دبیرستان، لغات کتاب

 

 Fast Reading پرفروش کتاب
  )صفحه 168ها (در در آزمونزنی هاي تستموزش تکنیکآهاي زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

 با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور مراه سؤاالت هبه

 ریحیـسخ تشبا پا EPTبانک سؤاالت  Fast Bank (EPT) پرفروش کتاب

 )روزرسانی ماهیانهبه(با و تحلیل آزمون  تشریحى الًـــبا پاسخ کام )96 آذر ا(ت EPT آزمون رة اخیردو 20 سؤاالت کاملشامل 

 :هاي فوق درخرید اینترنتی کتاب
www.FastZaban.com 

  /FastZabant.meتلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورة آموزش کانال
 مپنج چاپ

 
 

 مپنجاپ چ

 آنالین در: يهاو دوره هاآزمون
FastZaban.com 

  

ي وندمهرداد زنگیهي تألیفی هاکتاب
 هاي زبانتوانید از کتابفروشیرا می

 معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

 ومسویرایش 

  

http://www.fastzaban.com/

