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 مقدمه
، EPT ،MSRTهای های اصلی داوطلبان آزمونکسب نمرۀ مناسب در آزمون زبان دکتری یکی از دغدغه   

MHLE های دیگر و زمان و تولیمو است. سؤال مشترک بسیاری از داوطلبان این است که با وجود مشغله
توانند برای آزمون، آمادگی الزم را کسب نمایند؟ برای رفع این مشکل اندکی که در اختیار دارند، چگونه می

کل مهیای رین شـن ممکن و به بهترین زماـم که بتوانند داوطلبان را در کمتـتالش کردم تا منابعی را فراهم کن
 ،ـان(ـهای زب)گـرامـر جـامع آزمـون Fast Grammar هایا، کتـابـد. در این راستـرکت در آزمـون کننـش

Fast Vocab (EPT) )و  )واژگان جامعFast Reading را در حجم  های زبان()درک مطلب جـامع آزمـون
 و شوندیمچاپ  تجدید بارکی، هر دو ماه مناسب و به شکلی جامع تألیف کردم که با استقبال گرم شما عزیزان

. در قدم بعد، تالش های زبان ارشد و دکتری هستندهای منبع آزمونکتاب نیترپرفروشدر حال حاضر جزو 
تهیه « ادوار گذشته EPTسؤاالت جامع بانک » Fast Bank (EPT)نمودیم کتاب حاضر را تحت عنوان 

 کنیم.

های آزمون لیوتحلهیتجزهای آمادگی برای یک آزمون، تمرین و دانید یکی از بهترین روشهمانطور که می   
را گردآوری نموده و با  EPT، تالش کردیم تا مجموعه سؤاالت آزمون رونیاادوار گذشتۀ آن آزمون است. از 

دیل کنیم. برای داوطلبان عزیز تبو کامل عی مفید بتـوانیم آن را به منب تحلیلی-تشـریحی های کامالًپاسخارایۀ 
 خردادتا  7۹ آبان)از  وندورۀ گذشتۀ آزم ۰0تست  00۹1شامل  Fast Bank (EPT)اب ویرایش جدید کت

گرامر  Fast Grammarهای در کتاب شدهارائهدر پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب از نکات  است و (1۰00
درک مطلب  Fast Readingو )واژگان جامع(  Fast Vocab (EPT) ،)ویرایش جدید( های زبانجامع آزمون
 استفاده شده است.های زبان جامع آزمون

 

 EPT های مختلف آزمونبخش
 شود:بخش زیر تشکیل می ۰است و از دقیقه(  1۰0)با زمان پاسخگویی سؤال  100این آزمون دارای 

 .شودیم تست ۰۲که شامل  واژگان. بخش اول: 1
 1۲-01و  با جای خالی ایچهارگزینهسؤال  00-۰۲شامل  معموالًکه گرامر و ساختار جمالت . بخش دوم: ۰

 است.تشخیص جملۀ نادرست ای چهارگزینهسؤال[  ۰0]مجموعاً سؤال 
 .است متن( ۰ تا ۰ در قالبمعموالً ) سؤال درک مطلب ۰0که شامل درک مطلب . بخش سوم: 0
 ای است.سؤال چهارگزینه 1۲که شامل کلوز تست . بخش چهارم: ۰

د. هستن حائز اهمیتواژه  1100واژه، واژگان ضروری تافل و  ۲0۰های به ترتیب کتاب ،بخش واژگانبرای    
درصد سؤاالت این بخش از کتاب  ۲0که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که حدود  یلیوتحلهیتجزپس از 

 ]تعـداد های واژگان ضروری تافل وکتابلغات پایه )دبیرستان(، گردد و مابقی عمدتاً از واژه مطرح می ۲0۰
 و Fast Vocab Basicای ـهکتابد که ـجالب است بدانی وند.ـشواژه مطرح می 1100 بسیـار کمـی از[

Fast Vocab (EPT) جامع  واژگانEPT  لغات مهم ۲0۰دبیرستان، همۀ لغات لغات  دربرداشتنما با ،
ون ـآزم رارترـبندی لغات پرتکبا اولویت EPTهای گذشتۀ و لغات دوره 1100واژگان ضروری تافل و های کتاب

تالش شده تا داوطلبان  Fast Vocab (EPT)د. در کتاب نکن ک زیادی به داوطلبان این آزمونـکم دنتوانمی

 یدحتماً مطالعه نمای



، ناسبکامل و با حجم م منبع یکنیاز کنیم و با متمرکز کردن آنها بر روی مطالعۀ منابع دیگر بینظر از  از هررا 
 .ییمنماهموار آنها را در مسیر قبولی راه 

کتاب  دویرایش جدی شودیه میون است نیز توصترین بخش آزممی مهنوعکه بهر بخش گرامط بر رای تسلب   
Fast Grammar برای پاسخگویی  ازیموردنتمامی نکات  ،که با حجمی مناسبهای زبان گرامر جامع آزمون

دقت مطالعه بهگیرد، را ها و نمونه سؤاالت آزمون را در بر میو نیز تکنیک، EPTهای گرامر آزمون به تست
کتاب  دیدـجش ـویرایدیم که با مطالعۀ دقیق ـجه رسیـگرفته، به این نتیهای صورتیـ. پس از بررسدیینما

Fast Grammar خواهند داشت.  را درصد سؤاالت بخش گرامر ۹۲، داوطلبان توانایی پاسخگویی به بیش از
، 6، ۹، ۲، 10های بخشهای ادوار گذشته، به ترتیب در آزمون Fast Grammarکتاب های ترین بخشمهم

 اند.بوده 1۲و  11، 0، 1، 7 ،1۰ ،8 ،61 ،۰

های وندرک مطلب جامع آزم Fast Readingکتاب شود یه میز توصنیش درک مطلب بخط بر رای تسلب   
ا در های آزمون رتستونه ـنماست و  شـگ فلـل ریدینـتافو کتاب  نـتافل النگمکه راهنمای کامل را زبان 

اب ـتکجه رسیدیم که با مطالعۀ ـه، به این نتیـگرفتهای صورت. پس از بررسیدیینماه ـمطالعگیرد، را بر می
Fast Reading همچنین،ه سؤاالت این بخش را خواهند داشتتوانایی پاسخگویی براحتی به، داوطلبان . 

، 0های های ادوار گذشته، به ترتیب بخشدر آزمون Fast Readingکتاب های ترین بخشمهم دریافتیم که
شود ند. توصیه میامشخص شده قرمزرنگ ها با لغات مهم و پرتکرار متندر قسمت پاسخنامه،  اند.بوده 1و  ۰، ۰

 این لغات را به ذهن بسپارید.

 :دیینمامطالعه دقت بهرا نکات زیر  شودیم یهتوص زین کلوز تستبخش تسلط بر  یبرا   
مناسب  کلمات یستیاند و داوطلب بااز کلمات آن حذف شده یمتن است که برخ یکاز  یکلوز تست، قسمت   

 ییها مستلزم توانانوع تست ینبه ا پاسخگویی قرار دهد. یخال یانتخاب نموده و در جاها هاینهگز ینرا از ب
ها دشوار آزمون یهابخش جزو بخش ینگفت که ا توانیاست. م تسلط بر واژگان و گرامرو  بافت متندرک 

درک  یازمندبوده و ن از گرامر و واژگان یبیترکبخش  ینسؤاالت ا ،همانطور که اشاره شد یراز شود؛یمحسوب م
شما  ،سؤاالت ینپاسخ به ا یکه برا یدآن است. دقت کن یو بافت کل یاصل یدۀداوطلب از کل متن و ا یکل
 .یدتوجه کن یزن جمالت قبل و بعدبه  یستیبا

 بخش از آزمون حائز اهمیت هستند، عبارتند از: ینکه در ا یگرامر مباحث   

 آنها ۀنشان یدهایو ق هازمان انواعزمان کلی متن،  -

 کلمه یاهر فعل  یمناسب برا ۀاضاف حروف -

 کاربرد آنها و یگاهو جا یلکمِ ایربا ضم یت ملکاو تفاوت صف یانعکاس یرضما ی،مفعول یرضما ی،فاعل ضمایر -

 در جمله    

 فاعل و فعل مطابقت -

 فاعل، فعل و مفعول در جمله جایگاه -

 و کاربردهای آنها فعل( ۀ، شکل سادto)اسم مصدر، مصدر با  ی مختلففعل اَشکال -

 هاوارهمورد استفاده در انواع جمله هایدهندهربط -

  



 یمجهول ساختارهای -

- collocation  کلمات ینینشهم»ها» 

طور ب سرعت وبهکار، متن را  ینا یاست. برا با موضوع متن ییآشنااول  ۀحل سؤاالت کلوز تست مرحل برای   
ساده خواهد  اریبه سؤاالت بس ییکار، پاسخگو ین. با انجام ایدرا درک کن موضوع و تم متنتا  یدمطالعه کن یقدق

 اینکه کلوز بدلیل .یدرا انتخاب کن دتر هستنمناسب یخال یجا یکه برا هاییینهلغات و گز توانیدیشد و شما م
 Fast Readingکتاب درک مطلب در  یکه برا هایییکتکنکنند، یرا دنبال م یم داستانتِ یکها تست
 .بود دنمفید خواه ها نیزدر این تست ،شدهارائه

ر از متن د یرا جدا یاجمله یچدر ارتباط هستند و ه یکدیگرجمالت متن با  ۀکه هم یدداشته باش خاطره ب   
حرف  ر،یضم ید،)اسم، فعل، صفت، ق یدستور ۀمقولبه  ،این بخش پاسخ به سؤاالت واژگان در .یریدنظر نگ

 .یدتوجه کن یرد،قرار گ یخال یدر جا یستیکه با یادهنده بودن( کلمهربط یا یفاضافه، حرف تعر

. با یدپردازب یکو آکادم یبه خواندن متن و مخصوصاً متون علم توانیدیم ییکهجاتا  کنمیم یهتوصهمچنین،    
 خواهد شد. یتتقو یشتریشما با سرعت ب یعموم یسیکار، انگل ینا

م یاین اثر را عنایت نمود و امیدوارم با این کار توانسته باش تهیۀگویم که توفیق در پایان، خداوند را سپاس می   
واحدهای انتشارات  در کلیۀ همکاران تالشگرماناز  م.یوطنان گرامی کرده باشکوچک به هم هرچندخدمتی 

آرزوی  . ضمندارم، کمال تشکر را دهندانجام میا رکتاب  چاپ مراحل زدنیبا دقت و کیفیت مثالکه نیز  جنگل
ی ، از شما تقاضا دارم هرگونه پیشنهاد و انتقادگرامیمدرسین  و ، دانشجویانداوطلبانموفقیت و بهروزی یکایک 

 ی زیر با من در میان بگذارید.های ارتباطتواند در جهت بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راهکه می
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 (مدهازدو چاپ) های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب پرفروش 

 
 های مختلف این کتاب به شرح زیر است:قسمت

 درس به زبان سادهتوضیح نکات . 1

های مختلف عنوان شده است. همچنین، : در این قسمت، نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزموندر آزمون. ۰
 هایی از آزمون با ذکر نکات ارائه شده است.مثال

: در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل سؤاالتی است که Sample Testقسمت  .0
ای توانید در انتههای تشریحی این سؤاالت را میاند. پاسخها از مباحث آن بخش بطور مکرر مطرح شدهدر آزمون

 د.شوشامل میرا  1۰00 تیرتا های ادوار گذشته سؤاالت این قسمت، تست .یدنمایکتاب مطالعه 

های منتخب از مباحث پرتکرار سال گذشته، تست ۲های کنکور سراسری ، آزمونKitکتاب  های جامعآزمون. ۰
های سراسری ، سؤاالت آزمونجامعهای : در انتهای کتاب آزمونو ... MSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ آزمون

شتۀ های ادوار گذهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونهای مختلف، تستمقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته
EPT ،MSRT ،MHLE های کامـالً تشریحی ارائه و تولیمو قرار داده شده است. برای همۀ سؤاالت، پاسخ

 گردیده و دلیل درستی یا نادرستی هر چهار گزینه تشریح گردیده است.
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 ۷۹ماه  آبانآزمون 

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

1. A ……..…… education needs to include reading, writing, math, and a variety 
of other subjects. 
1) plain 2) visual 3) silly  4) fundamental

2. I am very ……..…… for the support I received from my family during the 
recovery period.  
1) careful  2) powerful 3) helpful 4) grateful

3. Some workers became ill because of the ……..…… conditions on the farms. 
1) harsh 2) natural 3) proper 4) suitable

4. Our exercises help you think quicker and ……..…… information from your 
memory faster.  
1) retrieve  2) associate  3) monitor  4) look 

5. Most people have to ……..…… stress on the job from time to time.  
1) interfere with  2) agree with  3) succeed in 4) cope with

6. In the early 1960s, producers were very powerful and ……..…… organizations.  
1) hesitant  2) passive  3) dominant  4) relevant

7. Danielle cannot expect to pass her chemistry test if she only spends a 
……..…… amount of time studying.  
1) large  2) negligible  3) vast  4) notable

8. She has shown a lot of her paintings in art ……..…… around the world.  
1) exhibits  2) districts 3) missions  4) reviews

9. In a ……..… of just ten years, the city’s crime rate has increased by 50 percent.  
1) space 2) span 3) frame 4) minimum

10. Without a ……..……, the house was empty for several months.  
1) lawyer  2) director 3) dweller  4) sailor  

11. Because of the ……..……, there is less water flowing from rivers into the 
oceans.  
1) drought 2) damage  3) comfort  4) budget 

12. Overuse of computers can ……..…… children from developing the skills 
necessary for work and life.  
1) ruin  2) shelter  3) abuse  4) hinder

13. She ……..…… that she had always told the truth. 
1) monitored  2) insisted  3) counted  4) learned
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14. Using a needle to ……..…… her ear caused the girl a lot of pain.  
1) capture  2) tackle  3) pierce  4) catch

15. Modern plays are easy to understand in ……..…… with those written by 
Shakespeare. 
1) comparison  2) point  3) contact  4) difference

16. She ……….. to finish the project without any help. 
1) resulted  2) fulfilled 3) managed  4) achieved 

17. The Queen’s visit to Rome was very short, so she decided to ……..…… it by 
three days.  
1) stretch  2) spread  3) extend  4) shrink

18. They ……….. my mother for a famous actress. 
1) mistook  2) confused  3) understood  4) misinterpreted

19. The ……….. traffic made him late for work.  
1) full  2) strong  3) thick  4) heavy

20. I went to the exam session full of ……….., but it was more difficult than I had 
imagined.  
1) confidence 2) posture  3) mystery  4) patience 

21. Even though the company claims the energy drink is ……….…….., you may 
experience some unwanted side effects after drinking the beverage.  
1) kind  2) benign  3) spectacular  4) apathetic

22. I was …………... when the doctor suggested I try massage for my headaches, 
but it really helped.  
1) satisfied  2) critical  3) skeptical  4) brave

23. The teacher who allowed the bullying in her class is just as ………..….. as the 
student bully. 
1) innocent  2) bold  3) fabulous  4) culpable

24. She bought a new umbrella, and ………….. lost it. 
1) significantly 2) promptly 3) greatly 4) seriously

25. Doris Lessing, who grew up in Zimbabwe, wrote many books ………….. life in 
Africa. 
1) depicting 2) insisting 3) sympathizing 4) mourning 
 
Section Two: Structure Part One 
Read the following sentences, in each sentence, choose the number of the 
underlined word or group of words that is NOT correct. 

26. Today, researchers who study the movement of heat in Earth’s interior have  
                                                 1                                                              2                                    3 

proposed several possibly explanations. 
                                         4 
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 ۷۹ماه  آبانپاسخ تشریحی آزمون 

 .«دیگر را در بر گیرد یدرسموضوع خواندن، نوشتن، ریاضی و چند  بایستی ایپایهیک آموزش »  ۰گزینۀ  .1
 فهمقابل؛ ( صاف؛ آشکار؛ ساده1
 سخره؛ احمق؛ ملوحساده( 0

 ( چشمی؛ بصری؛ دیداری۰
 ای؛ مقدماتی؛ اصلی( پایه۰

 .«سپاسگزارمبسیار  ،ام دریافت کردمخانوادهجانب من بخاطر حمایتی که در دورۀ بهبودی از »  ۰گزینۀ . ۰
 ( با دقت، محتاط؛ سنجیده1
 ( مفید، سودمند0

 نیرومند، قوی( ۰
 ( سپاسگزار، مدیون۰

 «شوندهای کشاورزی بیمار میزمین نامناسب شرایط ی از کارگران بدلیلِبرخ»  1گزینۀ . 0
 ؛ ]مزه[ تلخ؛ ]جنس[ زبر؛ ]شرایط[ نامناسبخراشگوش( ]صدا[ 1
 ( طبیعی؛ متعارف؛ ذاتی۰
 خاص( مناسب؛ صحیح؛ ]دستور زبان[ 0
 ( مناسب، شایسته۰

د تر از حافظه خوتر فکر کنید و اطالعات را سریعند که سریعنکبه شما کمک می ما تمرینات»  1گزینۀ . ۰
 .«بازیابی کنید

 ( بازیابی کردن؛ برگرداندن1
 ( کنترل کردن؛ بازبینی کردن0

 ( مربوط کردن؛ شریک شدن۰
 نظر آمدنب( نگاه کردن؛ ۰

 .«غلبه کنندمجبورند هر چند وقت یک بار بر استرس هنگام کار  مرداکثر م»  ۰گزینۀ . ۲
 ( دخالت کردن در؛ سر به سر کسی گذاشتن1
 ( موفق شدن در0

 ( موافق بودن با؛ هماهنگ بودن با۰
 از عهدۀ )چیزی یا کسی( برآمدن( غلبه کردن بر؛ ۰

 «بودند. مقتدرهایی بسیار قدرتمند و ، تولیدکنندگان سازمان1۹60در اوایل دهۀ »  0گزینۀ . 6
 ( مردد، دودل1
 ( چیره، غالب، برتر، مقتدر0

 مجهول؛ غیرفعال؛ ]دستور زبان[ عرضهیب( ۰
 ( وابسته، مرتبط؛ مناسب۰

را صرف درس خواندن کند، نباید انتظار داشته باشد که در بسیار کمی فقط مدت زمان  لنیِدَاگر »  ۰گزینۀ . 7
 «آزمون شیمی قبول شود.

 [ تعداد زیادnumber( بزرگ؛ ]با 1
 [ میزان زیادamountبا ( وسیع؛ ]0

 [ مقدار بسیار کمamount، ناچیز؛ ]با تیاهمکم( ۰

 ، چشمگیر؛ سرشناستوجهقابل (۰

 «هنری سراسر دنیا به نمایش گذاشته است. هاینمایشگاههایش را در او بسیاری از نقاشی»  1گزینۀ . 8
 هانمایشگاه (1
 هاها؛ رسالت( مأموریت0

 هاها، بخش( ناحیه۰
 ها؛ مرورها( نقدها؛ بررسی۰
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 «درصد افزایش یافته است. ۲0فقط ده سال، میزان جرم شهر  مدتدر »  ۰گزینۀ . ۹
 ( فضا؛ مکان؛ مسافت1
 چارچوب( قاب؛ 0

 ( مدت؛ ]واحد سنتی طول[ وجب۰
 ( کمینه، حداقل، کمترین۰

 د.بکار بر justبا توان را نمی minimum لغت حالت،در این  :نکته

 «، خانه چندین ماه خالی بود.ساکنحتی یک  بدون ]حضور[»  0گزینۀ . 10
 ( وکیل؛ مشاور حقوقی1
 ( ساکن، مقیم0

 ( مدیر؛ کارگردان۰
 ( ملوان؛ مسافر کشتی۰

 «شود.ها جاری میها به اقیانوس، آب کمتری از رودخانهیسالخشکبخاطر »  1گزینۀ . 11
 ی؛ قحطیسالخشک( 1
 ( راحتی؛ دلداری0

 ( صدمه؛ خسارت۰
 ( بودجه؛ اعتبار۰

 های الزم برای کار و زندگیتواند کودکان را از توسعۀ مهارتاستفادۀ بیش از حد از کامپیوتر می»  ۰گزینۀ . 1۰
 .«بازدارد

 ( ویران کردن، از بین بردن1
 کردن؛ بدرفتاری کردن سوءاستفاده( 0

 ( حفظ کردن؛ پناه دادن۰
 ( مانع شدن، بازداری کردن؛ مزاحم شدن۰

 «که همیشه حقیقت را گفته است.کرد مصرانه ادعا میاو »  ۰گزینۀ . 10
 ( کنترل کردن؛ بررسی کردن1
 ( حساب کردن، شمردن0

 ( )مصرانه( ادعا کردن؛ اصرار داشتن۰
 ( یاد گرفتن۰

 «گوش دختر باعث شد که او درد زیادی بکشد.سوراخ کردن استفاده از سوزن برای »  0گزینۀ . 1۰
 ( دستگیر کردن؛ گرفتن1
 ( سوراخ کردن؛ شکافتن0

 ( رسیدگی کردن )به مشکل(؛ به عهده گرفتن۰
 ( گرفتن؛ گیر انداختن۰

 «ستند.)تر( ه فهمقابلنوشته  شکسپیرهایی که با نمایشنامه مقایسههای نوین در نمایشنامه»  1گزینۀ . 1۲
 ایسه( مق1
 [ رسیدن بهwith( تماس؛ ]با 0

 ( نقطه؛ نکته؛ مکان؛ نوک؛ مرحله۰
 ( تفاوت؛ مشاجره، اختالف۰

 «بدون هیچ کمکی پروژه را به پایان برساند.موفق شد او »  0گزینۀ . 16
 [ منجر شدن بهin[ ناشی شدن از؛ ]با from( ]با 1
 ( ]تعهدات[ عمل کردن؛ انجام دادن۰
 ( اداره کردن؛ )به انجام کاری( موفق شدن0
 ( بدست آوردن؛ موفق شدن۰

 استفاده toمصدر با از هرگز  achieveبعد از فعل  ،د. در واقعشومی استفاده اسم زا achieveبعد از  نکته:
 .[۰]دلیل رد گزینۀ  دشونمی
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بازدید ملکه از رُم خیلی کوتاه بود، به همین خاطر او تصمیم گرفت که به مدت سه روز آن را »  0گزینۀ . 17
 «کند. تمدید

 دامه داشتن( ]دست، پا و ...[ دراز کردن؛ ا1
 تر کردن( تمدید کردن، طوالنی0

 ( پهن کردن؛ پخش کردن۰
 ( ]لباس[ آب رفتن؛ ]مقدار[ کم شدن۰

 .«اشتباه گرفتندآنها مادرم را با یک بازیگر مشهور »  1گزینۀ . 18
 ( اشتباه کردن؛ )کسی را با کسی دیگر( اشتباه گرفتن1
 )کسی را با کسی دیگر( اشتباه گرفتن( گیج کردن؛ ۰
 ( فهمیدن؛ تفاهم داشتن0
 ( بد فهمیدن؛ برداشت اشتباه داشتن۰

های علتوان از فمی« کسی یا چیزی را با کسی یا چیزی دیگر اشتباه گرفتن» اصطالحبرای بیان  نکته:
mistake  وconfuse  استفاده کرد، با این تفاوت که بعد از فعلmistake ۀحرف اضاف for ولی بعد  ،آیدمی

 .دشومی استفاده with ۀحرف اضافاز  confuseاز فعل 

   ’his brother. withhim  confuset Don                                    او را با برادرش اشتباه نگیر.  

 گیرند.اشتباه می ادجرم سبرخی افراد مرا با براد  
  Some people mistake me for my brother Sajad. 

 «باعث شد که او دیر به سر کار برسد. سنگینترافیک »  ۰گزینۀ . 1۹
 ( پُر؛ سیر؛ کامل1
 ( ضخیم؛ غلیظ0

 ( قوی؛ محکم۰
 ( سنگین؛ شدید۰

تر تکردم سختصور می آنچهامتحان رفتم، اما امتحان از  جلسۀفراوان به سر  نفساعتمادبهمن با »  1گزینۀ . ۰0
 «بود.

 نفساعتمادبه( اطمینان؛ 1
 ( راز، رمز0

 ( ژست، حالت بدن؛ نگرش۰
 ( صبر؛ تحمل۰

 است، ولی بعد از مصرف این نوشیدنیبدون ضرر زا کند که نوشیدنی انرژیاگرچه شرکت ادعا می»  ۰گزینۀ . ۰1
 «ممکن است به برخی عوارض جانبی ناخواسته دچار شوید.

 محبت( مهربان، با1
 شکوه؛ تماشایی( با0

 آزار؛ مهربانخیم؛ بدون ضرر، بی( ]پزشکی[ خوش۰
 عالقه( فاقد احساسات؛ بی۰

اقعًا بودم، ولی و مرددوقتیکه دکتر پیشنهاد داد که برای )رفع( سردردهایم ماساژ را امتحان کنم »  0گزینۀ . ۰۰
 «مفید بود.

 ( راضی، قانع1
 ( شکاک؛ مردد0

 ( بحرانی؛ منتقدانه۰
 ( شجاع، دلیر۰
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 آموز زورگوکشی صورت بگیرد، دقیقاً به اندازۀ دانشمعلمی که اجازه داد در کالسش ضعیف»  ۰گزینۀ . ۰0
 «است. مقصر

 تقصیر( ]مذهب[ معصوم؛ ]حقوق[ بی1
 انگیز، عالی( شگفت0

 ( دلیر؛ گستاخ؛ ]حروف چاپی[ درشت و سیاه۰
 ( مقصر۰

 «گم کرد. آن را فوراًاو یک چتر نو خرید و »  ۰گزینۀ . ۰۰
 ایمالحظهقابل( بطور 1
 ( بسیار زیاد0

 ( فوراً، سریعا۰ً
 ( بطور جدی۰

رح شهای زیادی نوشت که زندگی در آفریقا را کتاب ،که در زیمبابوه بزرگ شددوریس لسینگ  »  1گزینۀ . ۰۲
 .«دندهمی

 ( به تصویر کشیدن؛ شرح دادن1
 ( همدردی کردن، دلسوزی کردن0

 ( اصرار کردن؛ )مصرانه( ادعا کردن۰
 ( افسوس خوردن؛ عزاداری کردن۰

 

 :۷۹ ماهآبان تحلیل سؤاالت بخش واژگان آزمون  ��

 بود. ۲0۰لغات از کتاب  درصد 60تست واژگان،  ۰۲از 

 ما موجودند. Fast Vocab EPTدر کتاب پرقدرت  گزینه ۷۹، ۹7 ماه آبانآزمون گزینۀ  100از مجموع 
 

 

 :۷۹ ماهآبان تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: ،۹7ماه  آبان EPTاز مجموع سؤاالت بخش گرامر آزمون 

 (،کتاب ۲)بخش  هاوارهانواع جملهتست از نکات مربوط به  ۹
 (،Fast Grammar 10)بخش  هافعل و زمانتست از نکات مربوط به  6
 (،کتاب ۹)بخش  ها و قیدهاصفتتست از نکات مربوط به  ۲
 (،Fast Grammar 7)بخش  مطابقت فاعل و فعلتست از نکات مربوط به  ۰
 ،(1)بخش  هااسمتست از نکات مربوط به  0
 ،(8)بخش  نساساختارهای همتست از نکات مربوط به  0
 (،۰)بخش  حروف تعریفتست از نکات مربوط به  0
 (،0)بخش  ضمیرتست از نکات مربوط به  1
 (،۰)بخش  اجزاء جملهتست از نکات مربوط به  1
 (،6)بخش  جابجاییتست از نکات مربوط به  1
 (،1۰)بخش  ساختارهای مجهولیتست از نکات مربوط به  1
 (،کتاب 10)بخش  حروف اضافهتست از نکات مربوط به  1

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب  (کتاب 1۲)بخش  انتخاب کلماتتست از نکات مربوط به  1
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Section Two: Structure Part One 
Choose the one which best completes the following sentences. 

26. I do not have enough money; ……………, I cannot afford to buy my teacher’s
recently-published book. 
1) in that
3) hence

2) moreover
4) due to

27. Do you mind my …………… here while you are working?
1) being stayed
3) staying

2) stayed
4) stay
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28. Driving a car requires coordination, patience, and …………… .
1) to have good eyesight
3) having good eyesight

2) good eyesight
4) have good eyesight

29. I avoid …………… my car wherever possible, especially in big cities.
1) to take
3) having taken

2) taking
4) take

30. I presume that an agreement will eventually …………… .
1) be reaching
3) reaching

2) have reached
4) be reached

31. I had trouble …………… my passport.
1) remember
3) to remembering

2) remembered
4) remembering

32. The bus terminal is …………… the police station.
1) opposite of
3) opposite with

2) opposite
4) opposed

33. If you don’t understand the text, don’t hesitate …………… a question.
1) to ask
3) ask

2) to asking
4) asking

34. They did not …………… Jim when he explained his decision.
1) agree in
3) agree to

2) agree
4) agree with

35. The most important factors in determining a person’s risk of developing
heart disease …………… body weight and the type of fat he or she consumes. 
1) are
3) should be

2) is
4) is being

36. My friends were very impressed …………… my exam results.
1) by
3) on

2) off
4) as

37. My family ……..……… to Gorgan in 2004 and they have been living there ever
since. 
1) is moved
3) have been moved

2) has moved
4) moved

38. …………… his young age, John did a very good job.
1) Because of
3) Due to

2) Despite
4) Since

39. It is where the bookstore …………… .
1) used to be located
3) has been locating

2) was to locate
4) must locate
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40. We arranged …………… there for another week.
1) stay
3) to stay

2) staying
4) to be staying

41. Jim tried first one plan and then another, but …………… of them proved
anything at all. 
1) either 2) each 3) all 4) none

42. Too sleepy to turn it off, …………… for nearly ten minutes.
1) Jim let alarm clock ring
2) Jim’s alarm clock continued to ring
3) the alarm clock was allowed to ring
4) the alarm clock rang

43. John speaks French fluently, and …………… Mary his sister.
1) so would
3) would rather does

2) so can
4) so does

44. White and black students do not mix much in some American schools
…………… there is no obvious hostility. 
1) since
3) because

2) although
4) hence

45. I wouldn’t have bought the computer if I …………… that it was actually a used
one. 
1) had realized
3) was realized

2) would have realized
4) would be realized

46. We can’t let you in …………… you have a valid library card.
1) because
3) in that

2) in case
4) unless

47. You had better …………....……… professional advice before buying that
apartment. 
1) get
3) got

2) to get
4) getting

48. The machines that worked …………… efficiently, were replaced.
1) the least
3) as

2) no
4) the worst

49. …………… resigned, they would have been forced to fire him.
1) If Mr. Smith has not
3) Had not Mr. Smith been

2) Didn’t Mr. Smith have
4) Had Mr. Smith not

50. This book on computer technology is worthy …………… .
1) of having read
3) to be reading

2) to read
4) of being read
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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. 

51. 
1) John went to the library to borrow some books.
2) Climate and weather effect every aspect of our lives.
3) Nature in the northern part of Iran is marvelous in spring.
4) Does the library open at 8 o’clock?

52. 
1) There are sixty minutes in an hour.
2) John left the meeting a little earlier, for he could catch the last bus.
3) I understood later that the man had given us the wrong address.
4) Some students are in favor of writing long essays.

53. 
1) My friend asked me what the word meant.
2) The English teacher was not happy with my project.
3) My younger brother prefers to do his assignments by himself.
4) The path besides the river was not safe.

54. 
1) We don’t know where his office is.
2) The thought of giving the exam again depressed my classmate.
3) We will discuss your PhD proposal tomorrow.
4) Unfortunately I have not read any interesting books recently.

55. 
1) John will return the book to the library tomorrow.
2) It took weeks for things to calm across after they had a baby.
3) My twin brother looks younger than me.
4) I learned how to play basketball many years ago.

56. 
1) His brother does live in Tabriz.
2) Don’t take your car if you can’t park it there.
3) I’m sure if I had asked Amir, he would have helped me.
4) We decided to follow your advise and take a vacation.

57. 
1) John left right after dinner and so did Jim.
2) Amir would pass the EPT if he studied more seriously.
3) Despite of the fact that Jim did not study very hard, he passed the exam.
4) I should get up very early tomorrow because I have many things to do.



۹۹ماه  رشهریو آزمون  EPTبانک جامع سؤاالت 

413413

58. 
1) Reading your paper again, it is still not credible.
2) Could you please show me the way to the public library?
3) Amir got to the English class late because of a car accident.
4) Mary has no resemblance to her father.

59. 
1) My brother was graduated from Islamic Azad University last year.
2) Mary realized that she had left her car keys at home.
3) Neither John nor Jim can speak German fluently.
4) Due to heavy snow, all classes are canceled today.

60. 
1) We are going to take the earliest bus to the airport.
2) Hasn’t the teacher told you about the project?
3) Please explain me how to improve my English.
4) My mother will always make the preparations for a trip.

61. 
1) Did you understand the teacher’s explanation?
2) Did you have the electrician to repair the TV?
3) My father told me not to wait for him any longer.
4) I can easily follow what the teachers are teaching.

62. 
1) Jim was late today, but he didn’t make an excuse for being late.
2) The teacher tried to infer that I did not understand the question.
3) My older brother is afraid of the dog.
4) I’m looking forward to seeing you.

63. 
1) I am used to getting up very early in the morning.
2) We are becoming confused about the new policy.
3) My mother’s suggestion is preferable to any other.
4) Are you satisfied against his recommendations?

64. 
1) The man was seen to enter the building a few minutes ago.
2) Please leave your bag on that table.
3) It takes more than an hour to get to the Kish island, doesn’t it?
4) My brother does not speak French well and neither does my friend John.

65. 
1) The mechanic assured me that my car will be ready on time.
2) Our today’s class lasted about 90 minutes.
3) John always gets good marks on his examinations.
4) When will your brother be eighteen?
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:۷۷ماه  شهریورتحلیل سؤاالت بخش واژگان آزمون  ��
 و Fast Vocab Basicهای بود. با مطالعۀ کتاب متوسطسطح کلی سؤاالت این بخش 

 Fast Vocab EPT سؤاالت این بخش پاسخ دهند. درصد 0۹بیش از توانستند به ما، داوطلبان می

:۷۷ماه  شهریورسؤاالت بخش گرامر آزمون تحلیل  ��
 ، تعداد:۹۹ماه  وریشهر EPTاز مجموع سؤاالت بخش گرامر آزمون 

(،Fast Grammar 10)بخش  هافعل و زمانتست از نکات مربوط به  10
 (،10)بخش  حروف اضافهتست از نکات مربوط به  ۲
 (،کتاب ۲)بخش  هاوارهانواع جملهتست از نکات مربوط به  ۰
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 (،۰)بخش  اجزاء جملهتست از نکات مربوط به  0
 (،6)بخش  جابجاییتست از نکات مربوط به  ۰
 (،۹)بخش  ها و قیدهاصفتتست از نکات مربوط به  1

(،16)بخش  wishساختارهای شرطی و تست از نکات مربوط به  1
 (،8)بخش  ساختارهای همسانتست از نکات مربوط به  1
 (،7)بخش  مطابقت فاعل و فعلتست از نکات مربوط به  1
 (،کتاب 1۲)بخش  انتخاب کلماتتست از نکات مربوط به  1
 ،(1۰)بخش  معلوم و مجهولتست از نکات مربوط به  1
 (،1)بخش  هااسمتست از نکات مربوط به  1
 و (،11)بخش  هاتطابق زمانتست از نکات مربوط به  1
 (۰)بخش  حروف تعریفتست از نکات مربوط به  1

بودند. Fast Grammar (Lite)از مباحث کتاب 

نیاز داریم. پس،  دهندۀ جملهربط یکبه  هیم.جاوم کامل ملۀج ود با[ های جملهدهندهربطکاربرد ]  0گزینۀ . ۰6
 از .شوداستفاده می یگیرنتیجهبرای « نیبراانب» hence. از است 0شوند. پاسخ، گزینۀ رد می ۰و  1های گزینه

moreover «کتاب ۰۰، صفحۀ ۰)بخش  شودمیبرای اضـافه کردن اطالعـات استفاده  هم «براینعالوه 
Fast Grammar)  (.۹8مهر  ۰۰تست )مشابه 

«.معلمم را بخرم ۀمنتشرشد راًیکتاب اخ توانمینم ،رو نیاز اندارم؛  یمن پول کاف» :ترجمه

استفاده  اسم مصدراز  بایستی [my]اینجا  های ملکیصفتبعد از [ کاربردهای اسم مصدر]مبحث   0گزینۀ . ۰7
 است 0شود. پاسخ، گزینۀ هم رد می 1با توجه به مفهوم گزینۀ شوند. رد می ۰و  ۰های . بنابراین، گزینهشود

.(Fast Grammar کتاب 10)بخش 

«بمانم؟ نجایمن ا ،یمشغول کار هست یندارد وقت یاشکال» :ترجمه

در صورت سؤال، متوجه  andو  کاماهاها[ با کمی دقت در استفاده از مبحث همسانی در لیست]  ۰گزینۀ . ۰8
و  tioncoordina اسممواجهیم. قبل از جای خالی، از دو  هاپارالل در لیستشویم که با یک ساختار می

encepati ،و  0، 1های . در گزینهنیاز داریم اسم )عبارت اسمی(در جای خالی هم به یک  استفاده شده. پس
۰ veato h ،having  وhave عبارت اسمیکه با انتخاب آن، یک  است ۰پاسخ، گزینۀ ند. ستی هاضاف 

دورۀ در ) (Fast Grammar کتاب 8)بخش  اسم آن است eyesightصفت و  goodخواهیم داشت که 
 (.۹۹ خرداد ۰۹و  ۹8تیر  ۰6 هایستتمشابه ) (ماهکرد تأکید هتنک نیا روی هم ویدیویی آموزش

.«دارد ازین خوب دیدصبر و  ،یبه هماهنگ لیبا اتومب یرانندگ» :ترجمه

. با شوداستفاده می اسم مصدر، از «اجتناب کردن )از(» avoid فعلبعد از  [مبحث اَشکال فعلی]  ۰گزینۀ . ۰۹
 روی هم ویدیویی ما دورۀ آموزشدر ) (Fast Grammar 10)بخش  صحیح است ۰، گزینۀ توجه به مفهوم

 (.۹۹مرداد  ۰0و  ۹7اسفند  ۰۲ هایستتمشابه ) (هدش تأکید هتنک نیا
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 یخصوص در شهرهابه کنم،یاجتناب م ماشخصی نیماش بردن امکانش باشد، ازکه ییجا تامن » :ترجمه
 «.بزرگ

به وارۀ دوم در جمله menteagre اعل غیرجاندارفبعد از [ اجزاء جمله و معلوم و مجهول مبحث]  ۰گزینۀ . 00

 :(Fast Grammar کتاب 1۰)بخش  اشتراک همۀ جمالت مجهولیوجه : توجه نیاز داریم. فعل مجهولی

(.۹۹ مرداد 0۲و  ۹8 تیر 01 هایستتمشابه ) کتاب( 1۰و  ۰های صحیح است )بخش ۰پس، فقط گزینۀ 

.«شدخواهد  حاصل یتوافق سرانجام که کنمیم تصور» :ترجمه

 اسم مصدراز « مشکل داشتن در ...» have troubleاصطالح  بعد از [اَشکال فعلی]مبحث   ۰گزینۀ . 01
 0۰اردیبهشت و  ۰8 هایستتمشابه ) (Fast Grammar 10)بخش  است ۰. پاسخ، گزینۀ شوداستفاده می

 (.۹۹مرداد  ۰0و  ۹8بهمن 

 «.پاسپورتم مشکل داشتم به خاطر سپردنمن در » :ترجمه

پاسخ  ۰هست و گزینۀ  «روبرو، مقابل»به معنی  oppositeحرف اضافۀ ه[ حروف اضاف]مبحث   ۰گزینۀ  .0۰
 (.۹8آبان  ۲1مهر و  ۰۰ خرداد، ۲0های تست)مشابه  (Fast Grammar 10)بخش  صحیح است

.«قرار دارد سیپاسگاه پل روبروی یراناتوبوس ۀانیپا» :ترجمه

مصدر بایستی بصورت « کردن، دو دل بودن دیترد» hesitateفعل بعد از [ شکال فعلی]مبحث اَ  1گزینۀ . 00
آذر و  ۰8 هایستتمشابه ) (Fast Grammarکتاب  10صحیح است )بخش  1بیاید. بنابراین، گزینۀ  toبا 
 (.۹8بهمن  00

.«دینکن دیال تردؤس دنیپرس یبرا د،یکنیاگر متن را درک نم» :ترجمه

است. پاسخ، گزینۀ « )کسی( با بودن موافق»به معنی   withagreeحروف اضافه[ عبارت ]مبحث   ۰گزینۀ . 0۰
 (.۹8آبان  60تست )مشابه  (Fast Grammar 10، بخش 1۰۰)جدول صفحۀ  است ۰

.«موافق نبودنداو  باآنها  ،دکر بیانرا  مشیتصم میج یوقت» :ترجمه

نیاز داریم.  جمعفعل به  sfactor فاعل جمعبعد از [ و مطابقت فاعل و فعل جمله اجزاء]مبحث   1گزینۀ . 0۲
تست این  مشابههم  ویدیویی آموزش کالس )در (Fast Grammar 7و  ۰های )بخشاست  1پاسخ، گزینۀ 

 (.8۹ بهمن 07ست ته( )مشابه دحل ش

 او یرفمص یوزن بدن و نوع چرب ،یک فرد یقلب یهایماریخطر ابتال به ب نییعوامل در تع نیترمهم» :ترجمه
 .«ندسته

(.Fast Grammar 10)بخش  است 1حروف اضافه[ پاسخ، گزینۀ ]مبحث   1گزینۀ . 06

.«م قرار گرفتندتامتحانا جینتا ریثأت تحت یلیدوستانم خ» :ترجمه

فاعل+  be  toشکلی از فعل+  (.p.p) قسمت سوم فعل
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. بنابراین، گزینۀ است ساده گذشتۀهای زمان از نشانه[ in+ فعلی[ ]عدد سال  هایمبحث زمان]  ۰گزینۀ . 07
 00خرداد و  ۰0، ۹8تیر  ۲1، ۹7 بهمن 0۲های تستمشابه ) (Fast Grammar 10)بخش  صحیح است ۰

 (.۹۹ مرداد

«.نندکیم ینجا زندگآن موقع تا حاال آو از  مکان کردندنقل گرگانبه  ۰00۰سال  در امخانواده» :ترجمه

 فعل didو  فاعل Johnداریم.  یک فعلو  یک فاعل. داریمیک جملۀ ساده ]مبحث اجزاء جمله[   ۰گزینۀ . 08
 رویم:ها میجمله هستند. حال به سراغ گزینه

 :هاگزینه لیلتح
فوراً رد  ۰و داریم؛  وارهیک جمله؛ ما است وارهجملهدو دۀ ـدهنربط )«از آنجا که؛ از زمانیکه» (since ۰گزینۀ 

( کم خواهیم داشت )بخش وارهجمله)یک  یک فاعل و یک فعل، بعد از آن، ۰به عبارت دیگر، با انتخاب  شود.می
 .(Fast Grammar ، درس دوم کتاب۲

و  due to و تضاد حرف اضافۀ« با وجودِ، علیرغمِ» despiteاست. صحیح  ۰با توجه به مفهوم، گزینۀ 
because of «ِندسته دلیل عبارت حرف اضافۀ« بدلیلِ، بخاطر .his young age  مفعول حرف اضافۀهم 

despite  کتاب 0۹، صفحۀ ۲)بخش  (هم مشابه این تست حـل شـده ویدیویی)در کالس آموزش است Fast 

Grammar) ( ۹۹ خرداد 0۰و  ۹8آبان  ۲۲و  08 دی، 00های ستتمشابه.)

«انجام داد. بزرگی بسیارکار  جانسن کم،  با وجودِ» :ترجمه

و برای اشاره به  فعل شکل سادۀ قبل از« ، سابقاًنیازاشیپ» used toاز [ used to]کاربرد   1گزینۀ . 0۹
شود، استفاده ولی در زمان حال دیگر انجام نمی ،شدهانجام می مکرراً عملی که در گذشته بصورت عادت یا 

ابه این هم مش ویدیوییآموزش در کالس ) (Fast Grammar کتاب 1۲)بخش  است 1گزینۀ . پاسخ، شودمی
 (.۹۹ مرداد 08و  ۹8 آبان ۰8خرداد و  ۰0 هایستتمشابه ) تست حل شده(

«.قرار داشت در آنجا قبالً یفروشکتابست که ییآنجا جا» :ترجمه

استفاده  toمصدر با ، از «دادن، مقرر داشتن بیترت» genarra فعلبعد از  [مبحث اَشکال فعلی]  0گزینۀ . ۰0
 کتاب 10صورت تست وارد خواهد شد )بخش  به فعل اضافی، یک 1شود. دقت کنید که با انتخاب گزینۀ می

Fast Grammar ) (.۹8شهریور  ۲0تست )مشابه 

.«مینابمنجا آ رگید ۀهفت کیکه  میداد یبیما ترت» :ترجمه

 (Fast Grammar 1است )بخش  ۰گزینۀ  ،با توجه به مفهوم، پاسخ ها[سنج]مبحث کمیت  ۰گزینۀ . ۰1
(.۹8آبان  ۰7تست )مشابه 

 ددان نشانرا  یزیها چاز آن کیچیهرا امتحان کرد، اما  یگرید نقشۀ سپسنقشه و  کی بتداا میج » :ترجمه
«.آمیز نبود()موفقیت

مواجهیم. در  شدهوارۀ وصفی کوتاهجملهبا یک  های وصفی[وارهشدۀ جمله]مبحث شکل کوتاه  1گزینۀ . ۰۰
 .ب نیاز داریماسمن لیک فعو  اعلیک ف شده است و بهکوتاهحالت  too sleepy to … offصورت سؤال، 
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 است. در اصل: 1، گزینۀ پاسخ

Jim who was too sleepy to turn the alarm clock off, let it ring for nearly ten 
minutes. 

آید:بصورت زیر در می be (was) و فعل owhدهندۀ وصفی و حذف ربط کوتاه شدنپس از که بوده 

Too sleepy to turn it off, Jim let the alarm clock ring for nearly ten minutes. 

هم مشابه این تست را در کالس  ویدیوییآموزش کالس )در  (Fast Grammar کتاب، درس چهارم ۲)بخش 
(.۹۹ خرداد 06و  ۹8بهمن  ۰8آذر و  ۰۲آبان،  ۰6اردیبهشت،  ۰8 هایستتمشابه ( )حل کردیم

حدود ده  اجازه داد که ساعت زنگ ساعت را خاموش کند،]بتواند[ بود که  از آن ترآلودخوابکه  میج » :ترجمه
 «د.بخور زنگ قهیدق

ر جمالت د موافقت بصورت کوتاه انیبجابجایی بعد از بیان موافقت بصورت کوتاه[ برای ]مبحث   ۰گزینۀ . ۰0
گیرد. با توجه به صورت می فاعل و فعل کمکی جابجایی osشود. در این حالت، بعد از استفاده می os ، ازمثبت

استفاده شود.  do/doesدر قسمت اول جمله، بایستی از فعل کمکی  speaks سادۀ حالزمان  استفاده از فعل
کالس )در  (Fast Grammar 6 )بخشصحیح است  ۰گزینۀ و  Mary ،doesبودن  مفردبا توجه به بنابراین، 
تیر  0۹ هایستت و 7۹ اسفند 0۰ست تمشابه )( هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم ویدیوییآموزش 

(.۹8 بهمن ۰0و 

.«طورنیهمهم  یرمِ خواهرشو  کند،یزبان فرانسه را روان صحبت م جان » :ترجمه

 وارهدو جملهپس، با  .isو  do not mix :میدار فعل دو ا،جنیا در ها[وارهمبحث انواع جمله]  ۰گزینۀ . ۰۰
شود. با توجه نیست و رد می وارهدو جملهدۀ ـدهنربط ۰گزینۀ  .میدار ازین دهندۀ مناسبربط یکو به  مواجهیم

بیان  یدیق ۀدهندربط« )هاگرچ» although، ۰گزینۀ اشاره شده، پاسخ صحیح،  مغایرتبه اینکه به مفهوم 
حل ت تس نیامشابه  هم ویدیویی کالس آموزشدر ) (Fast Grammar ، درس دوم۲)بخش ( است مغایرت
(.۹۹ خرداد ۰7و  ۹8دی  06 هایستت و ۹8 خرداد ۰6تست )مشابه شده( 

که  چهاگر ،ندشومین مختلط یخیل کایمدارس آمر یدر برخ پوستاهیسو  دپوستیآموزان سفدانش» :ترجمه
 .«وجود ندارد نیز بین آنها یآشکار یدشمن چیه

در صورت تست، برای ما کلید  bought wouldn’t haveوجود  شرطی نوع سوم[ الگوی]  1گزینۀ . ۰۲
 است. با توجه به الگوی شرطی نوع سوم:

(if) وارة شرطجمله  وارة اصلیجمله

مل )استمراری(اکزمان گذشتۀ   would/ could/ might  + have + قسمت سوم فعل

 آموزش کالس در)( Fast Grammarاب کت 16بخش است ) 1گزینۀ  ،پاسخنیاز داریم و  گذشتۀ کاملبه زمان 
(.۹۹مرداد  01و  ۹8بهمن  00فروردین و خرداد و  ۲0 هایستتمشابه ) حل شده(ت تس نیامشابه  هم ویدیویی

«.مخریدنمیست، آن را دوم ادستواقعاً  این کامپیوتر که دانستممیاگر » :ترجمه
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 وارهدو جملهپس، با  .haveو  can’t let in :میدار فعل دو ا،جنیا در ها[وارهجملهمبحث انواع ]  ۰گزینۀ . ۰6
 unless، ۰گزینۀ ، پاسخ صحیح، بیان شرطبا توجه به مفهوم  .میدار ازین دهندۀ مناسبربط یکو به  مواجهیم

در کالس ) (Fast Grammar ، درس دوم کتاب۲)بخش ( است شرط بیان یدیق ۀدهندربط« )مگر اینکه»
 .(۹۹ مرداد 0۹و  ۹8شهریور  ۰0های تستمشابه ابه این تست حل شده( )هم مش ویدیوییآموزش 

ته معتبر داش ۀکتابخان ]عضویت در[ کارت کی هکنمگر ای دهیم،د وور ۀاجاز شمابه  میناتویما نم» :ترجمه
«د.یباش

 .استفاده شود فعل ۀشکل ساداز  یستیبا better (’d better) hadبعد از  فعلی[ مبحث اَشکال]  1گزینۀ . ۰7
 تأکید هتنک نیا روی هم ویدیویی آموزشدر ) (Fast Grammar 10)بخش صحیح است  1بنابراین، گزینۀ 

 (.۹8دی  6۰تست )مشابه  (ماهکرد

.«دهید انجام تخصصی مشاورۀ ،آپارتمان آن دیقبل از خر استبهتر » :ترجمه

ها یا قیدهای عالی چندبخشی، قبل از آنها برای تشکیل صفت[ قیدهای عالیها و صفت]مبحث   1گزینۀ . ۰8
 (.Fast Grammar ۹)بخش  است 1شود. پاسخ صحیح، گزینۀ می استفاده the most/ the leastاز 

.«شدند نیگزیرا داشتند، جا ییکارا نیترکمکه  ییهادستگاه» :ترجمه

توان از جابجایی استفاده در تعدادی از جمالت شرطی می [جمالت شرطیجابجایی در  مبحث]  ۰گزینۀ . ۰۹
توان با جابجایی جایگاه است را می wereیا  had ،shouldآنها  (کمکی)که فعل های شرطی وارهجملهکرد. 

 است که ۰پاسخ، گزینۀ  بایستی حذف شود. ifفاعل و فعل کمکی نیز مورد استفاده قرار داد. در چنین جمالتی 
 (Fast Grammarکتاب  ، درس چهارم6بوده )بخش   resigned … notMr. Smith had Ifر اصل د

(.۹8 دی ۰0آذر و  0۰مهر،  ۰7شهریور،  ۲0های تست)مشابه 

.«شدندیمجبور به اخراج او م، دادنمیاستعفا  آقای سْمیتگر ا» :ترجمه

استفاده  ofاضافۀ ف حربایستی از  worthyهمراه به[ حروف اضافه و معلوم و مجهول]مبحث   ۰گزینۀ . ۲0
 صحیح پاسخ ،مجهولیبا توجه به لزوم استفاده از مفهوم و ساختار شوند. رد می 0و  ۰های پس، گزینه .شود

 (.Fast Grammar 1۰و  10 هایاست )بخش ۰گزینۀ 

«.ارزش خواندن را دارد وتریکامپ یتکنولوژ ۀدربار کتابِ نیا» :ترجمه

استفاده شود.« تحت تأثیر قرار دادن» affect فعلبایستی از  effectبجای است.  ۰پاسخ، گزینۀ   ۰گزینۀ . ۲1

«.دنگذاریم ریثأتما  یزندگ یهاهوا بر تمام جنبهوآباقلیم و » :ترجمه

 وارهجملهدو پس، با  .could catchو  left :میدار فعل دو ،۰گزینۀ  در[ هاوارهمبحث انواع جمله]  ۰گزینۀ . ۲۰
به معنی  forساز پایهدهندۀ هم؛ ولی دقت کنید که کاربرد ربطمیدار ازین دهندۀ مناسبربط یکو به  مواجهیم

یا  in order thatدهندۀ قیدی بایستی بجای آن از ربط هدف از انجام کارنادرست است و برای بیان « چون»
so that «بخش استفاده شود « برای اینکه، تا(دوم، درس ۲ Fast Grammar)  خرداد ۰6 هایتست)مشابه 

 (.۹8دی  06 و

.«دسرب آخر اتوبوسبه بتواند  تازودتر ترک کرد  یجلسه را کم جان » :ترجمه
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 beside حرف اضافۀبایستی از « این همچنین، عالوه بر» besides قید جملۀبجای ، ۰در گزینۀ   ۰گزینۀ . ۲0
 (.۹8تیر  6۲تست )مشابه کتاب(  10)بخش  استفاده شود« کنارِ»

.«نبود منیرودخانه ا کنار ریمس» :ترجمه

است و « م(ـن )مثالً از جانب معلـامتحان گرفت»به معنی  an exam giveدر زبان انگلیسی   ۰گزینۀ . ۲۰
an exam take  برای ۰است. در گزینۀ « آموزان(امتحان دادن )مثالً از جانب دانشجویان و دانش»به معنی ،

my classmate «از  «امهمکالسیgiving  استفاده شده که نادرست است. بجای آن بایستی ازtaking 
(.۹8خرداد  ۲7تست )مشابه  عنوان پاسخ در نظر خواهد گرفترا به ۰. طراح گزینۀ شوداستفاده 

.«کردمی ناراحترا  امیکالسهم دادنامتحان فکر دوباره » :ترجمه

به معنی   downcalmبایستی از   acrosscalm یابج، ۰در گزینۀ [ افعال عبارتی]مبحث   ۰گزینۀ . ۲۲
(.Fast Grammar 10)بخش  استفاده شود« آرام شدن»

.«دوآرام شدار شدن اوضاع پس از بچهتا  دیها طول کشهفته» :ترجمه

شود.استفاده  advice اسم بایستی از advise فعلبجای است.  ۰پاسخ، گزینۀ   ۰گزینۀ . ۲6

 .«میبرو التیو به تعط میکن یرویشما پ یۀتوصاز  که میگرفت میتصم» :ترجمه

 despiteکنم، بعد از حرف اضافۀ ها تأکید میاضافه[ همانطور که همیشه در کالسحروف ]مبحث   0گزینۀ . ۲7
بایستی از  ofاضافۀ ف حر، 0استفاده شود. بنابراین، در گزینۀ  ofاضافۀ ف حرنبایستی از « علیرغمِ، با وجودِ»

 (.8۹ بهمن ۲7مهر و  61 هایستت( )مشابه Fast Grammar کتاب 01)بخش حذف شود  جمله

«در امتحان قبول شد. د،خوانینم درس ادیز میجکه  تیواقع نیا رغمیعل» :ترجمه

استفاده  درستیبهواره شدۀ جملهکوتاهاز شکل  1در گزینۀ [ هاوارهشدۀ جملهشکل کوتاه]مبحث   1گزینۀ . ۲8
ه فاعـل یعنی، بدلیل اینک ؛ی باشدـوارۀ اصلجمله لـفاعبایستی  دۀ کارـدهنانجام. در چنین ساختارهایی، شدهن

it دۀ کارـدهنانجامتواند نمی reading your paper ،کتاب  ۲ش ـ)بخنادرست است  1گزینۀ  تلقی شود
Fast Grammar.) 

 است و کاربرد« شدنالتحصیل فارغ»در زبان انگلیسی به معنی  graduate فعلدقت کنید که   1گزینۀ . ۲۹
was  شکل صحیح نادرست است. 1گزینۀ در قبل از آن from … graduatedMy brother  است. 

«.شد لیالتحصفارغ یبرادرم سال گذشته از دانشگاه آزاد اسالم» :ترجمه

ست ت)مشابه است   me toexplainنادرست است. شکل صحیح  explain me، 0گزینۀ در   0گزینۀ . 60
 (.8۹ بهمن ۲6

«را بهتر کنم. امیسیکه چطور انگل دیده حیتوض میبرا لطفاً » :ترجمه

 کار ۀدهندفرد انجامبه در صورت اشاره  have یاز فعل سبب بعد ،۰گزینۀ در  [سببی افعال مبحث]  ۰گزینۀ . 61
)electrician(the  فعل ۀشکل ساداز  یستیبا (repair) بخش  شود استفاده(کتاب 10 Fast Grammar) 

(.۹۹ مرداد ۰8ست ت)مشابه 
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«؟تعمیر کندا تکنیسین برق سپردی که تلویزیون ر به آیا» :ترجمه

تۀ گذشزمان  از دهشام نجا قبل از عملی دیگر در گذشتهبرای اشاره به عملی که ها[ ]مبحث زمان  ۰گزینۀ . 6۰
 not understand did گذشتۀ سادۀ. بنابراین، بجای زمان شوداستفاده می (had + فعل سوم قسمت) کامل

 (Fast Grammar 10)بخش استفاده شود  had not understood گذشتۀ کاملبایستی از  ۰در گزینۀ 
(.8۹ تیر 00ست تمشابه )

.«امدهشن متوجهال را ؤس نآبرسد که من  جهینت این کرد به یسع معلم» :ترجمه

و کاربرد  هست« راضی از، خرسند از»به معنی   withsatisfiedاصطالح [ حروف اضافه]مبحث   ۰گزینۀ . 60
( )مشابه Fast Grammar 10، بخش 1۰۲)جدول صفحۀ  نادرست است ۰گزینۀ  در againstحرف اضافۀ 

 (.۹۹ خرداد 60و  ۹8 آبان 60 هایتست

بطور صحیح آورده شده.  withsatisfiedهمین آزمون هم  7۲تست  1دقت کنید که در گزینۀ  :توجه

«؟یهست یراض شیهاهیاز توصآیا » :ترجمه

( The Bahamas)مانند  الجزایرهامجمعاسم هنگام اشاره به [ theکاربرد حرف تعریف مبحث ]  0گزینۀ . 6۰
توان شود، قبل از آن نمیاشاره می یک جزیرۀ منفردفاده شود. ولی هنگامیکه به است theاز حرف تعریف بایستی 

 Kishقبل از اسم جزیرۀ  theحرف تعریف کاربرد  0 ۀگزیندر  کرد. بنابراین،فاده است theتعریف از حرف 
( ۹۹ خرداد ۲۲ست ت)دقیقاً مشابه  (Fast Grammarکتاب  ۰)بخش بایستی حذف شود  theو  ستا نادرست

رو  ۲۲های آموزشی دیگه پاسخ اون تست خیلی از گروه ۹۹)حاال جالبه که بدونید که تو پاسخ سؤاالت خرداد 
اشتباه درج کرده بودن و همین نکته دوباره توی این آزمون هم تکرار شد!!!(.

«ست؟ین نطوریا م،یبرس شیک ۀریتا به جز کشدیساعت طول م کیاز  شیب» :ترجمه

در جمله که به  assuredتوجه به وجود فعل  بااست.  1ها[ پاسخ، گزینۀ تطابق زمانمبحث ]  1گزینۀ . 6۲
نادرست  willو کاربرد  باشد زمان گذشتهبصورت  یستیهم با یگرهای داست، زمان فعل گذشتۀ سادهشکل زمان 

 ویدیویی کالس آموزشدر ) (Fast Grammar 11)بخش  شوداستفاده  wouldاز  یستیبا آن یبجا ؛است
 (.۹۹ مرداد ۲۹و  ۹8بهمن  6۰دی و  ۲1 هایستتمشابه ) تأکید شده( نکته نیاروی  هم

«.موقع آماده خواهد شدبه لمیداد که اتومب نانیبه من اطم کیمکان» :ترجمه

:وندیاستاد مهـرداد زنگیـهکانال تلگرامی آموزشی 

t.me/FastZaban
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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 
     Let children learn to judge their own work. A child learning to talk does not 
learn by being corrected all the time. If corrected too much, he will stop talking. 
He notices a thousand times a day the difference between the language he uses 
and the language those around him use. Bit by bit, he makes the necessary 
changes to make his language like other people’s. In the same way, children learn 
all the other things they learn to do without being taught - to talk, run, climb, 
whistle, ride a bicycle - compare their own performances with those of more 
skilled people, and slowly make the needed changes. But in school we never give 
a child a chance to find out his mistakes for himself, let alone correct them. We 
do it all for him. We act as if we thought that he would never notice a mistake 
unless it was pointed out to him, or correct it unless he was made to. Soon he 
becomes dependent on the teacher. Let him do it himself. Let him work out, with 
the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is 
to that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not. 
     If it is a matter of right answers, as it may be in mathematics or science, give 
him the answer book. Let him correct his own papers. Why should we teachers 
waste time on such routine work? Our job should be to help the child when he 
tells us that he can’t find the way to get the right answer. Let’s end all this 
nonsense of grades, exams, and marks. Let us throw them all out, and let the 
children learn what all educated persons must someday learn, how to measure 
their own understanding, how to know what they know or do not know. 
     Let them get on with this job in the way that seems most sensible to them, 
with our help as school teachers if they ask for it. The idea that there is a body of 
knowledge to be learnt at school and used for the rest of one’s life is nonsense 
in a world as complicated and rapidly changing as ours. Anxious parents and 
teachers say, “But suppose they fail to learn something essential, something they 
will need to get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out 
into the world and learn it. 

66. Based on the passage, which of the following sentences is NOT true?
1) Teachers should help children to find answers to their questions.
2) Teachers should allow children to assess their own work.
3) Teachers should point out children’s mistakes to them.
4) Teachers should encourage children to learn without being taught.



Fast Bank (EPT) ۹۹ماه  اسفندآزمون 

460

67. According to the passage, school teachers should ……………… .
1) point out children’s mistakes whenever found
2) allow children to learn from each other
3) correct children’s mistakes as soon as possible
4) give children more necessary information

68. The passage suggests that learning to speak and learning to ride a bicycle
are ………..…..……….. . 
1) probably more important than other skills
2) essentially different from learning other skills
3) basically the same as learning other skills
4) really important skills but not as important as other skills

69. Children’s progress should only be estimated by …………….…….. .
1) the children themselves
3) children’s own teachers

2) more knowledgeable persons
4) children’s classmates

70. The author fears that children will grow up in adults who are ……….…….. .
1) unable to use basic skills
3) unable to think for themselves

2) too independent of others
4) too critical of themselves

71. The passage suggests that children should be encouraged to their own
things ………………….. . 
1) with some timely help from their parents
2) without others’ help providing they are mature enough
3) and helps can be provided only when necessary
4) to become dependent on teachers

72. In paragraph 1, line 7, “those” refers to ………..…….. .
1) performances
3) changes

2) things
4) people

73. In paragraph 3, line 4, “Anxious” is the OPPOSITE of ……….…………... .
1) Carefree
3) Assured

2) Worried
4) Hesitant

74. The most suitable title for the passage is ………………… .
1) Let teachers correct children
3) Let us teach children learn

2) Let children compare answers
4) Let children learn by themselves

75. According to the passage, the best way for children to learn is by
………………….……..… .
1) copying what other people do
2) listening to the explanations of skilled people
3) pointing out children’s mistakes whenever found
4) making mistakes and having children repeat them
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:1لغات دشوار متن 
correct (v.) کردن، اصالح کردن حیتصح point out به( نکرد اشاره(

notice (v.) متوجه ... شدن، مشاهده کردن sensible ،محسوس عاقالنه؛ فهمیده؛ معقول 

find out بردن، کشف کردن یپ assess برآورد کردن، ارزیابى کردن 

let alone … نکهیچه برسد به ا ... carefree مغیب ال،یو خ فکریخاطر، بآسوده 

است. ۹۹مرداد  EPTآزمون  دوم درک مطلبعیناً همان  این درک مطلب،» :جهتو
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 شویمیدر صورت سؤال، متوجه م NOT trueاز اصطالح  استفاده[ با توجه به نشدهیان]جزئیات ب  0 گزینۀ. 66
پس از رد  ییستپاسخ، با یافتن یاست و برا در متن نشدهیانجزئیات بسؤاالت مربوط به  این تست از نوعکه 
سطرهای توجه به  باشوند. صحیح بوده و رد می ۰و  ۰، 1های گزینه .یمپاسخ را انتخاب کن یح،صح هایینهگز

 (.Fast Reading 0)بخش  استنادرست و پاسخ این تست  0گزینۀ  ،متن پاراگراف اولپایانی 

« ، بر اساسِبر طبقِ» according toبه استفاده از اصطالح  توجهدر متن[ با  شدهانیب اتی]جزئ  ۰ گزینۀ. 67
 یو برا است در متن شدهانیب اتئیجزسؤاالت مربوط به  این تست از نوعکه  میشویمتوجه م در صورت سؤال،

سه سطر . با توجه به میرا انتخاب کن حیصح ( گزینۀScanning کی)با استفاده از تکن یستیپاسخ، با افتنی
 گزینۀپاسخ،  .رندیبگ ادی گریکدیاز به کودکان اجازه دهند که  ستییمعلمان مدرسه با، متن پایانی پاراگراف اول

 (.Fast Reading کتاب 0)بخش  است ۰

شویم در صورت تست، متوجه می suggestاز کلمۀ  استفادهاستنباط از متن[ بدلیل ]جزئیات قابل  0 گزینۀ. 68
متن  است و برای یافتن پاسخ، بایستی از استنباط از متنجزئیات قابلسؤاالت مربوط به  این تست از نوعکه 

 :متن سطرهای پنجم تا هفتم پاراگراف اولبا توجه به (. Fast Reading ۲کنیم )بخش  گیرینتیجه

children learn all the other things they learn to do without being taught - to talk, 
run, climb, whistle, ride a bicycle …

.استصحیح  0 گزینۀ

 کتاب 0)بخش  استصحیح  1 گزینۀ ،متن پاراگراف دومبه  توجهدر متن[ با  شدهانیب اتی]جزئ  1گزینۀ . 6۹
Fast Reading.) 

 کتاب 0)بخش  استصحیح  0 گزینۀ ،متن پاراگراف دومدر متن[ با توجه به  شدهانیب اتی]جزئ  0 گزینۀ. 70
Fast Reading.) 

شویم در صورت تست، متوجه می suggestاز کلمۀ  استفادهاستنباط از متن[ بدلیل ]جزئیات قابل  0 گزینۀ. 71
متن  است و برای یافتن پاسخ، بایستی از استنباط از متنجزئیات قابلسؤاالت مربوط به  این تست از نوعکه 

 :متن گراف دومسطرهای سوم و چهارم پارابا توجه به (. Fast Reading ۲کنیم )بخش  گیرینتیجه

Our job should be to help the child when he tells us that he can’t find the way to 
get the right answer …

.استصحیح  0 گزینۀ

ن رجوع از آ ترکمی قبلبه مرجع ضمیر، بایستی به  مربوطبرای پاسخ به سؤاالت  مرجع ضمیر[]  1 گزینۀ. 7۰
به  those ضمیر، اول پاراگرافانتخاب کنیم. در  ها در متنجایگذاری گزینهکرده و بهترین گزینه را از طریق 

performances بخش کند اشاره می(۰ Fast Reading). 

 متضاد« غمیب ال،یو خ فکریخاطر، بآسوده» carefree لغتواژگان[ با توجه به متن،  ی]معنا  1 گزینۀ. 70
 .(6دارد )بخش « نگران، دلواپس، مضطرب» anxious لغت
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 شویمیدر صورت سؤال، متوجه مthe most suitable title از  استفاده یلمتن[ بدل یاصل یدۀ]ا  ۰گزینۀ . 7۰
است. با توجه به جمالت اول و تم غالب بر کل متن،  متن یاصل یدۀاسؤاالت مربوط به  این تست از نوعکه 

 .(Fast Reading ۰ن پاسخ است )بخش یبهتر( رندیبگ ادیخودشان  کودکان دیبگذار) ۰گزینۀ 

« ، بر اساسِبر طبقِ» according toاز اصطالح  استفادهدر متن[ با توجه به  شدهانیب اتی]جزئ  1 گزینۀ. 7۲
 یو برا است در متن شدهانیب اتئیجزسؤاالت مربوط به  این تست از نوعکه  میشویدر صورت سؤال، متوجه م

 پاراگراف اول. با توجه به میرا انتخاب کن حیصح ( گزینۀScanning کی)با استفاده از تکن یستیپاسخ، با افتنی
 کتاب 0)بخش  است 1 گزینۀاست. پاسخ،  کپی کردن از دیگران، بهترین روش یادگیری کودکان از طریق متن

Fast Reading.) 
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     A young soldier, whose plane was shot at during the war, landed his plane in 
a forest and escaped with minor injuries. He tried to …(86)… his way out of the 
forest but …(87)… up walking deeper and deeper into it. …(88)… he wandered 
around, he came to an old cottage. It seemed strange …(89)… him that a solitary 
cottage should exist in the heart of the …(90)… . All the same, he thanked fortune 
for taking pity on him. 
     …(91)… elderly couple lived in the cottage. They took the soldier in and nursed 
him carefully back to health. They treated him …(92)… he was their own son. 
When he was fully …(93)…  , they gave him precise directions to …(94)… the forest. 
He was grateful to them and …(95)… to visit them again. 
     The soldier reported back to camp and told his captain …(96)… the old 
couple’s hospitality. The soldier …(97)… when the captain revealed that the 
forest …(98)… by bombs much earlier in the war. The elderly couple, …(99)… 
were officially listed as dead in their …(100)…, were the parents of one of their 
young soldiers who had died in the war. 

86. 1) follow 2) make 3) know 4) allow

87. 1) ended 2) would end 3) ends 4) might end

88. 1) Before 2) As 3) Whether 4) In case

89. 1) with 2) for 3) to 4) toward

90. 1) space 2) Earth 3) forest 4) war

91. 1) Some 2) The 3) An 4) Each

92. 1) although 2) as if 3) since 4) unless

93. 1) recovered 2) grown 3) unconscious 4) drained

94. 1) cut down 2) search for 3) get out of 4) care for

95. 1) asserted 2) used to 3) promised 4) determined

96. 1) of 2) from 3) behind 4) upon

97. 1) would be shocked 
3) was shocking

2) was shocked
4) shocked

98. 1) should be destroyed 
3) has been destroyed

2) is destroyed
4) had been destroyed

99. 1) who  2) for whom 3) which 4) that they

100. 1) categories 
3) minds

2) records
4) catalogues

 Section Four: Cloze Passage
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 متن: لغات دشوار
escape (v.) فرار کردن reveal (v.) فاش کردن ؛آشکار کردن 

wander (v.) (حرکت کردن، یب )هدف
 سرگردان بودن

recover افتنیدست آوردن، بازدوباره ب 

solitary تنها و کهی؛ گانهی که،ی ؛دورافتاده unconscious ناخودآگاه ؛هوشیب 

fortune  ،ریتقد سرنوشت، ؛طالعبخت drained بسیار خسته 

take pity on 
sb 

 کردن یترحم کردن )به(، دلسوز
 (ی)برا

cut down کاهش دادن 

treat (v.) ؛ کردن یپرستار، درمان کردن
 رفتار کردن

get out of خارج شدن از، فرار کردن از 

precise قیدق care for مراقبت کردن از 

grateful  ،؛ خرسندممنونسپاسگزار assert کردن دیکأتکردن،  حیتصر 

hospitality یدوستمهمان ،ینوازمهمان determine مشخص کردن، تعیین کردن 

 

 :ترجمۀ متن کلوز تست

، هواپیمای خود را در ه بودکه در جریان جنگ هواپیمایش مورد اصابت گلوله قرار گرفت ،ک سرباز جوانی   
، اما در دنک پیدایان جنگل را از م خروج سعی کرد راهاو . فرار کردجزئی  ینشاند و با جراحات نیبر زمجنگلی 

 هبگشت، به یک کلبۀ قدیمی رسید. دور خودش می که طورناهم .فرورفتتر در آن تر و عمیقنهایت عمیق
اطر خطالعش بحال، از عین  د. درشته باشوجود دا جنگلدر قلب  دورافتادهآمد که یک کلبۀ نظرش عجیب می

 به او تشکر کرد. ترحم

از او پرستاری  با دقتبردند و  کلبهآنها سرباز را به داخل  کردند.ن کلبه زندگی میدر آ زن و شوهر سالمند یک   
 آنها مسیر ،بهبود یافتکامالً  سرباز کهپسر خودشان است. هنگامیاو  انگارکردند که طوری با او رفتار می کردند.

 که دوباره به آنها سر بزند. قول دادو  آنها بود قدردان سرباز. دادندبه او  راجنگل  ازخروج  یارب دقیق تحرک

رمانده ف. وقتی صحبت کرد خود فرمانده اب سالمندنوازی این زوج مهمان دربارۀسرباز به اردوگاه بازگشت و    
 هک سالمند،این زوج  .شوکه شد، سرباز بمباران شده بودها پیش در حین جنگ آن جنگل مدتفاش کرد که 

بودند، پدر و مادر یکی از سربازان جوان آنها بودند ثبت شده  شدگاندر زمرۀ کشته اسناد نظامیطور رسمی در ب
 د.بو شدهکه در جنگ کشته 

 
 «راه خروج از ... را پیدا کردن» way out of make  ۰ گزینۀ. 86

 «به دنی( رسی، )کار کسسر از ... درآوردن» up end  1 گزینۀ. 87

دو پس، با  .cameو  wandered around :میدار فعل دو ا،جنیا در ها[وارهجملهمبحث انواع ]  ۰ گزینۀ. 88
 as، ۰گزینۀ ، پاسخ صحیح، زمانبا توجه به مفهوم  .میدار ازین دهندۀ مناسبربط یکو به  مواجهیم وارهجمله
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 ( GrammarFast ، درس دوم کتاب۲)بخش ( است زمان یدیق ۀدهندربط« )که ورطنیمه، وقتی، زمانیکه»
.ابه این تست حل شده(هم مش ما آموزش ویدیوییدر کالس )

«کسی برایعجیب بودن »  sb tostrange  0 گزینۀ. 8۹

 «جنگل» forest  0 گزینۀ. ۹0

[، lderlyeشوند ]اینجا شروع می حروف صدادار]مبحث حروف تعریف[ قبل از کلماتی که با   0 گزینۀ. ۹1
 .(Fast Grammar کتاب ۰)بخش استفاده شود « یک» anبایستی از حرف تعریف 

 مواجهیم وارهدو جملهپس، با  .wasو  treated :میدار فعل دو ا،جنیا در ها[وارهمبحث انواع جمله]  ۰ گزینۀ. ۹۰
بیان  یدیق ۀدهندربط« )نکهیامثلگویی، » as if، ۰گزینۀ پاسخ صحیح،  .میدار ازین دهندۀ مناسبربط یکو به 
 .(Fast Grammar ، درس دوم کتاب۲)بخش ( است حالت

«افتنیبدست آوردن، باز دوباره[ رفتهدستاز زیچ/ ]سالمتی» recover  1 گزینۀ. ۹0

«خارج شدن از» get out of  0 گزینۀ. ۹۰

 «قول دادن» promise  0 گزینۀ. ۹۲

«دربارۀصحبت کردن »  oftell  1 گزینۀ. ۹6

؛ نیاز داریم فعل مجهولی به« سرباز» soldier اعلفبعد از [ جمله و معلوم و مجهولاجزاء مبحث ]  ۰ گزینۀ. ۹7
شوکه »باشد و با توجه به بافت متن، او « شوکه کردن» shockفعل  دهندۀ کارانجامتواند نمی« سرباز»زیرا 
.نیاز داریم فعل مجهولیبنابراین، در جای خالی به یک  .«شودمی

:(Fast Grammar کتاب 1۰)بخش  جمالت مجهولیوجه اشتراک همۀ : توجه

ابه این تست هم مشما  آموزش ویدیوییدر کالس ) کتاب( 1۰و  ۰های صحیح است )بخش ۰پس، فقط گزینۀ 
 .حل شده(

«.ه شدشوکبمباران شده بود، سرباز ها پیش در حین جنگ آن جنگل مدتفاش کرد که فرمانده وقتی » :ترجمه

 فعل مجهولیبه « جنگل» forest فاعل غیرجاندار[ بعد از مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهول]  ۰ گزینۀ. ۹8
دهندۀ قبل از انجام byفعل باشد و بعد از جای خالی هم از کلید  دهندۀ کارانجامتواند نمی forestنیاز داریم؛ زیرا 

استفاده شده. «[هاتوسط بمب» by bombs] کار

:(Fast Grammarکتاب  1۰)بخش  وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: توجه

فاعل+  be  toشکلی از فعل+  (.p.p) قسمت سوم فعل

فاعل+  be  toشکلی از فعل+  (.p.p) قسمت سوم فعل
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 was shockedهمراه به، با یکدیگر گذشتۀ کاملو  گذشتۀ سادههای از طرفی با توجه با نکتۀ کاربرد زمان
و  11های )بخش است ۰استفاده شود و پاسخ، گزینۀ  had been destroyed گذشتۀ کاملبایستی از زمان 

 .(Fast Grammarکتاب  1۰

«شد. ، سرباز شوکهبمباران شده بودها پیش در حین جنگ آن جنگل مدتفاش کرد که فرمانده وقتی » :ترجمه

و  لـاعف« سالمندزوج » elderly coupleؤال، ـورت سـدر ص ا[ـهوارههـمبحث انواع جمل]  1 گزینۀ. ۹۹
were … listed و کمی جلوتر  لفعwere  و یک فاعل )وصفی( دهندهیک ربطدوم ماست. پس، به  فعلهم 

 رویم:ها میحال به سراغ گزینه .نیاز داریممناسب 

.است، نه فاعلی( مفعولی whom) داشت میخواهن یمناسب علاف ،با انتخاب آن رای، زستانادرست  ۰گزینۀ 

 ۀ وصفیدهندربط از تواننمی« سالمندزوج » elderly couple جاندارعل اف غلط است، زیرا بعد از هم 0 گزینۀ
which  کنیم هاست، استفادهغیرجاندارکه مختص. 

توان نمی کامابعد از گفتیم،  Fast Grammarکتاب  ۲0همانطور که در صفحۀ  رای، زاستنادرست  هم ۰گزینۀ 
 .شودهم فوراً رد می ۰. پس، استفاده کنیم thatدهندۀ وصفی از ربط

داشت. میخواهرا  they اضافی و حشو علاف ،با انتخاب آن این است که ۰برای نادرستی گزینۀ  دلیل دوم

 خیلی داغونه!!!! ۰با این اوصاف گزینۀ 

 و 0های )بخش ما خواهد بود فاعل زمانهمو  دهندۀ وصفیربط owh، آن انتخاب بااست که  1پاسخ، گزینۀ 
 .ابه این تست حل شده(هم مشما  آموزش ویدیوییدر کالس ) (Fast Grammarکتاب  ، درس چهارم۲

ادر بودند، پدر و مثبت شده  شدگاندر زمرۀ کشته اسناد نظامیطور رسمی در ب کهسالمند، این زوج » :ترجمه
 «د.بو شدهیکی از سربازان جوان آنها بودند که در جنگ کشته 

«بایگانی، اسناد نظامی» records  ۰ گزینۀ. 100

جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

با تدریس EPTآزمون  گرامر و درک مطلب

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد 

03070006000مراجعه نمایید:    



:از همین مؤلف

)لغات راهنمایی و دبیرستان( Vocab Basic Fastکتاب 

 شامل: ✔

(لغت پایۀ زبان انگلیسی )دوران راهنمایی و دبیرستان ۰۰۰۲ ☑

 :همراهبه ✔

مثال کاربردی با ترجمه 1۰1۰ترجمۀ دقیق و روان لغات، نقش کلمات،  ☑

کامل همراه آموزشتلفظ فارسی لغات به ☑



:از همین مؤلف

م(دهازدو چاپ) های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 

 Fast Grammar کتاب جدید یرایشو جدیدچاپ  عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪
 یفتأل

... صفحه به بازار آمد ۰80و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ استاد

زبانی هاآزمون منبع ینترکامل

 ی، ارشد و دکترMSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یو سؤاالت واقعتست  700از  با بیش ✔
 ... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر الً ـــپاسخ کامبا  1۰00 مردادها تا رشته ۀهم



:شامل

 بخش 16در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

 یحیبا پاسخ کامالً تشر Kitو  ، تافل بارونزتافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑

و ...  ،یدمانند فاعل، فعل، مفعول، صفت، ق اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑
 قرار گرفتن آنها در جمله یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد یصتشخ یهانشانه

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

 آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

.. .یدد دیمشابه نخواه یهاکه در کتاب یو انحصار یبصورت ابداع تریعسر یزنتست نکات ☑

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑

شودیم دنبال یکآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑

 سؤاالتبه  یحپاسخ صح یاستفاده از آنها برا ۀکلمه و نحو پسوندهای آموزش ☑
 ...و

شده!از آنها استفاده ن یباییز یو فقط برا دهندینکات را نشان م یتها اهمکتاب رنگ این در ✔

 ...اندشده یزشما متما یعمرور سر یبرا یرنگ یهاقسمت ✔

Fast Grammar:

کالس درس همراه

جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

با تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون گرامر، درک مطلب و لغات

  www.FastZaban.comسایت به  وندیمهـرداد زنگیـه

مرادی    03070006000نمایید:     مراجعه

 لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course



 :از همین مؤلف

(مدهچاپ ) های زبان(آزمون )درک مطلب جامع Fast Readingکتاب 

 «ادوار گذشته EPTبانک سؤاالت » Fast Bank (EPT)در پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب    
 (مدهدواز چاپ) های زبانگرامر جامع آزمون Fast Grammarهای شده در کتاباز نکات ارائه

استفاده شده است.( مده)چاپ  های زباندرک مطلب جامع آزمون Fast Readingو 

آماده ساختن داوطلبان  هدف اب های زباندرک مطلب جامع آزمون Fast Readingکتاب    
، تولیمو، تافل و کنکور کارشناسی MSRT ،EPT ،MHLEهای آزمون درک مطلببرای بخش 

بندی تهدستا با  شدهدر این کتاب تالش . شده است نگاشته های مختلفارشد و دکتری رشته
از سؤاالت در  نوع به هر یدهپاسخهای ها و تکنیکروش، هاآزمون درک مطلب انواع سؤاالت

کمترین زمان ممکن آموزش داده شود.

 و همچنین ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون ی ماهابرای تهیۀ کتاب
اینترنتی ما به نشانی  سایتوبتوانید به می مشاورۀ تخصصی رایگان، گیری ازبهره

(FastZaban.com) .مراجعه کنید 



 

 

 :از همین مؤلف

 م(ده)چاپ  (EPT )واژگان جامع Fast Vocab (EPT)کتاب  

 :همراه به

 جمله با ترجمۀ فارسی ۶۱۱بیش از 

 ادفکلمۀ متر ۳۴۱۱بیش از 

 همراه آموزشبه لغات IPAتلفظ 

، کلمات متضادها، هامترادفبا ترجمۀ فارسی، جمالت مثال ، بندی موضوعی لغاتدستهبا 
 ..با پاسخ تشریحی و . شده و جامعبندیهای طبقهآزمونلغات،  تلفظ، نکات تستیخانواده، هم

 

 تنریال داریپا یریادگی بر روش یمبتن ☑

 

 

 
 
 

هر ماه با پاسخ کامـالً تشریحی و  EPTهای برای دریافت سؤاالت آزمون 

 یا  www.FastZaban.comسایت تحلیل آزمون، به وب

 ما تلگرام کانال

@FastZaban .مراجعه نمایید 




