
  

 

 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

 استاد هاي آموزشیو ویدئو تألیفیي هااینترنتى کتاب خرید

 کشور) ترین برند آموزش زبان در(باکیفیت 
 

 جنگل انتشارات پچا Fast Grammar کتاب
 )صفحه 280ها (در در آزمونزنی آموزش نحوة تستهاي زبان و و گرامر آزمون مهارت النگمن  60توضیح کامل 

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

 جنگل انتشارات پچا (ویرایش دوم) Fast Reading کتاب
  )صفحه 184ها (در در آزمونزنی هاي تستآموزش تکنیکهاي زبان و آزمونهاى درك مطلب یح نکات و مهارتتوض

 با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور ت مراه سؤاالهبه

 جنگل انتشارات پچا Fast Bank (EPT) کتاب

 )روزرسانی ماهیانهبه(با و تحلیل آزمون  تشریحى الًـــبا پاسخ کام )97 اردیبهشت ا(ت EPT آزمون دورة اخیر  26 کاملسؤاالت شامل 

 جنگل انتشارات پچا الیتنر یادگیري روش با  Vocab Fastجامع واژگان قدرتمند کتاب
 موضوعی بندي دسته با واژه 1100 و تافل ضروري لغات ، 504 کتابهاي لغات دبیرستان، لغات شامل

 :هاي فوق دررنتی کتابخرید اینت

www.FastZaban.com 
  FastZaban@تلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورة آموزش کانال

  ششمچاپ 
 

 
 

 پنجماپ چ

 آنالین در: يهادورهو  هاآزمون
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ي وندمهرداد زنگیهي تألیفی هاکتاب
 هاي زبانتوانید از کتابفروشیرا می

 معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

 چهارمویرایش 
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1. Dr. Smith once said, no matter how much pressure you feel at work, if you could find ways 
to relax for at least five minutes every hour, you would be more ............. .

 
2. After the car accident, emergency technicians rushed to ............. a heavy piece of metal 
from the patient’s leg.   

 
3. The coach ............. her players together. 

 
4. Rob should reduce his spending if he wants to ............. the balance in his savings account. 

 
5. Due to her mother’s death, the memory of her mother seemed to ............. in her mind 
every hour throughout the days.

1) productive 2) passive 3) destructive 4) aggressive 

 ، لغت چهارم۶درس  ۷۱صفحۀ  Fast Readingکتاب  ۷۲۱و  ۷۰۱، ۷۰۱صفحات 

1) dig 2) hide 3) extract 4) manufacture 

 ۷۲۱صفحۀ  آخر، لغت ۲۶درس  ۱۱و  ۶۶، ۶۶صفحات  ۲۶۶صفحۀ 

1) removed 2) gathered 3) obtained 4) referred 

 چهارم، لغت ۱۱درس  اول، لغت ۱درس  هفتم، لغت ۲۱درس  ۲۶۶و  ۲۱۲، ۷۶ات صفح

1) pull out 2) accelerate 3) extinguish 4) persuade 

 اول، لغت ۲۲درس  یازدهم، لغت ۷۶درس   ۷۱۱و  ۷۶۱صفحات  -

1) assume 2) confirm 3) persist 4) refuse 

 یازدهم، لغت ۱۶درس  هفتم، لغت ۱درس  دوم، لغت ۶درس  دوم، لغت ۷۷درس 
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6. Since the students want to impress their teacher, they ............. perfect behavior in their 
class.

 
7. Usually people with really deep or smooth voices are chosen for ............. in movies, since 
they have to keep the interest of the audience as they explain the story.

 
8. Large purchases must be ............. at customs.

 
9. I’m trying to ............. my work so that I can have a couple of days off next week.

 
10. Very high taxes have recently been ............. on cigarettes.

 
11. Christopher hoped to ............. his influence to make them change their minds.

 
12. There is a Serbian proverb which says that the glory of ancestors should not ............. 
people from winning glory for themselves.

 
 

 

  

1) exhibit 2) stay 3) slander 4) respond 

 هفتم، لغت ۱۶درس  ، لغت هشتم۶۱درس  ۶۰صفحۀ  ، لغت هشتم۷۶درس 

1) expedition 2) reflection 3) narration 4) completion 

 ۲۶۱و  ۲۱۱صفحات  - ، لغت ششم۷۷درس  ، لغت هشتم۱۱درس 

1) assumed 2) declared 3) achieved 4) caused 

 ۷۰۶و  ۷۰۱صفحات  دوم، لغت ۱درس  ۲۰ۀ صفح ، لغت دوم۷۷درس 

1) insist 2) contend 3) arrange 4) agree 

 ۲۱۱و  ۷۱۱، ۲۷ات فحص هفتم، لغت ۶۶درس  ، لغت هفتم۶درس  ، لغت سوم۲۲درس 

1) attempted 2) expressed 3) violated 4) imposed 

 ، لغت چهارم۲۲درس  آخر، لغت ۶درس  ۲۶۷و  ۷۱۶صفحات  ۲۲۶صفحۀ 

1) surrender 2) engage 3) support  4) exert  

 Fast Readingکتاب  همن، لغت ۶درس  ۷۱۱و  ۷۲۷، ۷۰۶ات فحص مهشت، لغت ۱۲درس 

1) avoid 2) employ  3) apply  4) prevent  

 Fast Readingکتاب  Fast Readingکتاب  ، لغت پنجم۱۷درس  مسو، لغت ۲۶درس 
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13. She is ............. that people still risk travelling without insurance.

 

14. It seemed impossible that anyone could ............. such pain.

 
15. Growth hormone is ............. into the blood during sleep. 

 
16. As soon as the last bell rings, students ............. out of the building and head for their 
buses.

 
17. It is important to ............. the soil prior to planting.

 
18. Instead of doing nothing, the girl chose to ............. those who started a rumor about her.

 
19. The investor could not ............. the thought of losing his fortune, so he decided to sell 
his sinking business.

 
20. It is the responsibility of every resort to ............. certain basic principles.

1) awarded 2) amazed 3) detained 4) utilized 

 مسو، لغت ۱۷درس  Fast Readingکتاب   ۷۱۶صفحۀ  ۲۰۶و  ۷۶۱، ۲۷صفحات 

1) endure 2) enroll 3) gratify 4) wander 

 ۲۱۱صفحۀ  - ۲۲۶صفحۀ  ، لغت هشتم۱درس 

1) restricted 2) released 3) announced 4) built 

 دبیرستانلغات  ، لغت چهارم۶درس  هشتم، لغت ۱۱درس  اول، لغت ۷۰درس 

1) approve 2) succumb 3) disperse 4) maintain 

 ، لغت هشتم۱درس  ، لغت دهم۷۲درس  - ۷۱۶صفحۀ 

1) lengthen 2) enrich 3) submit 4) enhance 

 ، لغت سوم۷۱درس  ، لغت نهم۱۲درس  آخر، لغت ۷۱درس  لغات دبیرستان

1) confront 2) supervise 3) manufacture 4) prohibit 

 ۷۱۷و  ۱۶صفحات  ۷۲۱صفحۀ  - اول، لغت ۲۶درس 

1) convey 2) refine 3) redeem 4) bear 

 ۶۰و  ۲۲صفحات  ، لغت هفتم۱۱درس  ، لغت هفتم۶۷درس  اول، لغت ۱۱درس 

1) reject 2) uphold 3) migrate 4) reside 

 مدو، لغت ۲۱درس  ۷۲۲صفحۀ  ۶۷صفحۀ  ، لغت دهم۷۱درس 
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21. The President was ............. by his advisers.

 
22. During the summer, it is not unusual for us to ............. our supply of ice.

 
23. I’m sure that if we discuss this issue together, we can ............. our problems in a 
satisfactory manner.

 
24. The judge was widely ............. for his verdict.

 
25. He had a microphone ............. in his pocket.

 

  گزینۀ آزمون  ۷۰۰از مجموعEPT  در کتاب  گزینه ۱۶، ۱۱فروردین ماهFast Vocab وندیمهرداد زنگیه 

 موجود بودند. Fast Readingهم در لغات مهم انتهای کتاب  گزینه ۱موجود بودند و 
 

  گزینۀ آزمون  ۷۰۰از مجموعEPT بودند. واژه ۱۰۶از لغات کتاب  گزینه ۱۰، ۱۱ فروردین ماه 

  گزینۀ آزمون  ۷۰۰از مجموعEPT بودند. لغات ضروری تافلاز لغات کتاب  گزینه ۱۰، ۱۱ فروردین ماه 

  گزینۀ آزمون  ۷۰۰از مجموعEPT بودند. واژه ۷۷۰۰ها از لغات کتاب گزینه درصد ۷۰حدود ، ۱۱ فروردین ماه 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) assisted 2) dwelled 3) existed 4) constructed 

 هفتم، لغت ۱درس  ۱۶صفحۀ  ، لغت سوم۲۱درس  ۷۷۶و  ۷۰۱، ۱۱صفحات 

1) emphasize 2) survive 3) pacify 4) deplete 

 ۷۱۶و  ۱۱صفحات  اول، لغت ۷۲درس  ششم، لغت ۱درس  ، لغت دهم۱۱درس 

1) sacrifice 2) flee 3) resolve 4) cultivate 

 ششم، لغت ۲۰درس  ۷۲۱و  ۷۲۰ اتصفح ، لغت پنجم۱۱درس  -

1) criticized 2) dwindled 3) appeared 4) joined 

 ۷۶۱و  ۷۶۲صفحات  ۲۷۶صفحۀ  . لغت هفتم۲درس  ۷۷۲صفحۀ 

1) signed 2) concealed 3) divided 4) devoured 

 ، لغت هشتم۱۶درس  ۷۶۲صفحۀ  ، لغت نهم۷۶درس  ۲۶۱صفحۀ 

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 




