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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
آمادگی الزم را کسب نمایند؟ برای رفع این مشکل  توانند برای آزمون،چگونه می اندکی که در اختیار دارند،

تالش کردم تا منابعی را فراهم کنم که بتوانند داوطلبان را در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل مهیای 
و ان( ـهای زبونـرامـر جـامع آزمـ)گ Fast Grammarشرکت در آزمـون کنند. در این راستا، دو کتـاب 

Fast Reading ( ونـجـامع آزم مطلبدرک)را در حجم مناسب و به شکلی جامع تألیف کردم که  های زبان
سرعت توزیع شد. در قدم بعد، تالش نمودیم کتاب حاضر را تحت با استقبال گرم شما عزیزان چاپ اول آنها به

تهیه کنیم.« ادوار گذشته EPTبانک سؤاالت » Fast Bank (EPT)عنوان 

های های آمادگی برای یک آزمون، تمرین و تجزیه و تحلیل آزمونیکی از بهترین روش دانیدهمانطور که می   
را گردآوری نموده و با  EPTادوار گذشتۀ آن آزمون است. از اینرو، تالش کردیم تا مجموعه سؤاالت آزمون 

. کتـاب ـدیل کنیمهای کامالً تشـریحی بتـوانیم آن را به منبـعی مفیـد برای داوطلبـان عزیز تبارایۀ پاسخ
Fast Bank (EPT)  در پاسخ  ( است و۴۹خرداد تا  ۴۹ون )از اسفند دورۀ گذشتۀ آزم ۱۵تست  ۱۵۰۰شامل

 های زبانگرامر جامع آزمون Fast Grammar هایکتابتشریحی به سؤاالت کتاب از نکات ارائه شده در 
فاده شده است.استهای زبان درک مطلب جامع آزمون Fast Readingو  )ویرایش جدید(

EPT های مختلف آزمونبخش

 شود:بخش زیر تشکیل می ۹سؤال است و از  ۱۰۰این آزمون دارای 
 .شودیم تست ۵۵که شامل حدود  واژگان. بخش اول: ۱
ای است.سؤال چهارگزینه ۱۰سؤال تشخیص خطا و  ۰۰که شامل گرامر و ساختار جمالت . بخش دوم: ۵
 سؤال درک مطلب است. ۵۰که شامل درک مطلب . بخش سوم: ۰
 ای است.سؤال چهارگزینه ۱۵که شامل کلوز تست . بخش چهارم: ۹

واژه را  ۱۱۰۰واژه، واژگان ضروری تافل و  ۵۰۹های شود به ترتیب کتابتوصیه میبخش واژگان برای    
درصد سؤاالت این  ۵۰دود مطالعه نمائید. پس از تجزیه و تحلیلی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که ح

واژه مطرح  ۱۱۰۰های واژگان ضروری تافل و گردد و مابقی عمدتاً از کتابواژه مطرح می ۵۰۹از کتاب  ،بخش
شوند.می

ـاب تکشود ترین بخش آزمـون است نیـز توصـیه مینوعـی مهـمکه بهبخـش گرامـر بـرای تسلـط بر    
Fast Grammar گرفته، به های صورتدقت مطالعه نمائید. پس از بررسیرا بههای زبان گرامر جامع آزمون

، داوطلبان توانایی پاسخگویی به Fast Grammarکتاب ویرایش دوم این نتیجه رسیدیم که با مطالعۀ دقیق 
در  Fast Grammarکتاب های ترین بخشخواهند داشت. مهم را درصد سؤاالت بخش گرامر ۴۵بیش از 

اند.بوده ۹و  ۰ ،۵ ،۱۹ ،۷ ،۱۵ ،۱۹ ،۱۵، ۱ ،۹ ،۸، ۴های های ادوار گذشته، به ترتیب بخشآزمون

درک مطلب جـامع  Fast Readingکتاب شود ه میـیز توصنیش درک مطلب بخط بر بـرای تسل   
اب ـتکجه رسیدیم که با مطالعۀ ـه، به این نتیـگرفتهای صورترا مطالعه نمائید. پس از بررسیان ـهای زبآزمـون

Fast Reading همچنین،ه سؤاالت این بخش را خواهند داشتتوانایی پاسخگویی براحتی به، داوطلبان . 

یدحتماً مطالعه نمائ
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، ۰های های ادوار گذشته، به ترتیب بخشدر آزمون Fast Readingکتاب های ترین بخشمهم دریافتیم که
اند. اند و در پاسخ تشریحی آورده شدهمشخص شدهرنگ آبی ا با هلغات مهم و پرتکرار متن اند.بوده ۹و  ۱، ۵

شود این لغات را به ذهن بسپارید.توصیه می

 :یدمطالعه نمائدقت بهرا نکات زیر  شودیم یهتوص زین کلوز تستبخـش ط بر تسل یبـرا   
مناسب  کلمات یستیاند و داوطلب بااز کلمات آن حذف شده یمتن است که برخ یکاز  یکلوز تست، قسمت   

 ییمستلزم توانا هاتستنوع  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 ود؛شیمحسوب 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 یزبه جمالت قبل و بعد ن یستیبا

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

آنها ۀنشان یدهایها و قزمان انواع 
فاعل و فعل مطابقت 
اضافه حروف 
و  یگاهجا و یملک یرابا ضم یت ملکاو تفاوت صف یانعکاس یرضما ی،مفعول یرضما ی،فاعل ضمایر

 کاربرد آنها در جمله
فاعل، فعل و مفعول در جمله جایگاه 
َاسم مصدر، مصدر با  مختلف یفعل شکالا(toۀ، شکل ساد )و کاربردهای آنها فعل 
هاوارهمورد استفاده در انواع جمله هایدهندهربط 
یمجهول ساختارهای 
کلمه یاهر فعل  یمناسب برا ۀاضاف حروف 
متن و جمله زمان 
collocation کلمات ینینشهم»ها» 

طالعه م دقتبهکار، متن را  ینا یاست. برا با موضوع متن ییآشنااول  ۀکلوز تست مرحل سؤاالتحل  برای   
و شما  ساده خواهد شد یاربس سؤاالتبه  ییکار، پاسخگو ین. با انجام ایدرا درک کن موضوع و تم متنتا  یدکن
 یک هاتست لوزکبدلیل اینکه  .یدرا انتخاب کن دهستن ترمناسب یخال یجا یکه برا هاییینهلغات و گز توانیدیم

در این  ارائه شده Fast Readingکتاب درک مطلب در  یکه برا هایییکتکن کنند،یرا دنبال م یتم داستان
.بود دنمفید خواه ها نیزتست

نظر  از متن در یرا جدا یاجمله یچدر ارتباط هستند و ه یکدیگرجمالت متن با  ۀکه هم یدداشته باش بخاطر   
 یفتعر حرف اضافه، حرف یر،ضم ید،)اسم، فعل، صفت، ق یدستور ۀمقولبه  ،پاسخ به سؤاالت واژگان در .یریدنگ
.یدتوجه کن یرد،قرار گ یخال یدر جا یستیکه با یابودن( کلمه دهندهربطو 

. 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 یعنایت نمود و امیدوارم با این کار توانسته باش این اثر را تهیۀگویم که توفیق در پایان، خداوند را سپاس می   
 از آقای دانیال جعفرنیا که در ترجمۀ دقیق شایسته است م.یوطنان گرامی کرده باشخدمتی هر چند کوچک به هم

ر د همکاران تالشگرماناز  همچنین، قدردانی کنم.و ویرایش علمی کتاب به ما کمک کردند، ها و متنجمالت 
تشکر  ، کمالدهندانجام میا رکتاب  چاپ مراحل زدنیکه با دقت و کیفیت مثال واحدهای انتشارات جنگل کلیۀ
، از شما تقاضا دارم گرامیمدرسین  و ، دانشجویانداوطلبان. ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی یکایک دارمرا 

ا من های ارتباطی زیر بتواند در جهت بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راههرگونه پیشنهاد و انتقادی که می
 در میان بگذارید.

www.FastZaban.com
mehrdad@fastzaban.com mail:-e

69 خردادوندی ـ مهرداد زنگیه

با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل آزمون،  هر ماه EPTهای سؤاالت آزمون دریافتبرای   
 یا کانال تلگرامی ما www.FastZaban.comسایت وب به

t.me/FastZaban .مراجعه نمائید 

http://www.fastzaban.com/
mailto:mehrdad@fastzaban.com
Mehrdad_Z
Highlight



۷۷۹

۴۵ ماه نبهمآزمون 

Section One: Vocabulary 

Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer

(1, 2, 3, 4). 

1. Lake Baikal is the world’s largest freshwater lake and home to hundreds

of .................. species. 

1) adequate 2) unique 3) skeptic 4) coherent

2. Students can follow the guidelines and ......... their comments online as a

comment or PDF file. 

1) unite 2) concede 3) submit 4) deform

3. Studies show that ............ age has very different meanings in different

social contexts. 

1) defective

3) harvested

2) chronological

4) distorted

4. This tool is a/an .......... example of a recent shift in the world of information

security. 

1) reflective 2) exported 3) curious 4) conspicuous

5. Oil related activities in the region have resulted in the ............ of the water,

air and soil. 

1) sensation

3) confirmation

2) deformation

4) contamination

6. Society depends on people being motivated to conform to social ............ and

laws. 

1) sensitivities 2) familiarities 3) conventions 4) houses

7. Today’s industrial agriculture really is the ........... of corn and soybeans,

most of which are genetically modified. 

1) cultivation

3) evaporation

2) deforestation

4) completion

8. After two years of .............. most farmers had few seed stores left to plant

when 1998 began. 

1) avoidance 2) drought 3) indifference 4) selection

9. There are some very important diseases that are caused by a ............... in

only one gene. 

1) neglect 2) linger 3) conflict 4) defect

10. Local cheese makers add flavors and spices to make them .................. from

more common cheeses. 

1) qualified 2) distinct 3) attractive 4) superficial

11. These are wonderful opportunities to ........... the lives of the students and

expand their understanding of other cultures. 

1) destroy 2) simulate 3) attain 4) enrich
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12. Individualized feedback may help students ........... vocabulary knowledge

on their own. 

1) acquire 2) diminish 3) delay 4) generate

13. Each chapter of the book includes an ........... list of tips, examples, case

studies, and more. 

1) exhaustive 2) intensified 3) unwarranted 4) involved

14. Today, people can publish their own books. In fact, there is a very ...........

market in self-publishing right now. 

1) inherent 2) ignored 3) flourishing 4) fearful

15. This discussion will give a ......... of how life in the United States is

experienced by an immigrant woman. 

1) glimpse 2) gain 3) roam 4) maturity

16. He believed that the last week’s attack on the shrine was a clear attempt

to ............ a civil war. 

1) pioneer 2) respond 3) tempt 4) ignite

17. Spoons made from wood or bamboo will ................ for years if you treat

them properly. 

1) maintain 2) transmit 3) last 4) utilize

18. In the ........... of the police station, the crime rate is very low.

1) vicinity 2) empire 3) dispersion 4) observance

19. Because my eyesight is too ............ I cannot get a driver’s license.

1) hazardous 2) feeble 3) diverse 4) forceless

20. Because of the poor economy, the factory will immediately ..........

operations. 

l) omit 2) approve 3) cease 4) contribute

21. The country that wins the war will ......... as the leader on the Asian

continent. 

1) treat 2) vanish 3) react 4) emerge

22. If you do not rest enough, you will actually ......... your workout progress.

1) disguise 2) hinder 3) shelter 4) calm

23. Their father maintained his ............ on which restaurant to eat at for

dinner. 

1) triviality 2) security 3) neutrality 4) morality

24. Since we do not need our ............ clothing items, we will donate them to

charity. 

1) surplus

3) comprehensive

2) frequent

4) negative

25. Genetic testing supports the scientist’s theory that the link between the

two species is .................. . 

1) plausible 2) irrefutable 3) flexible 4) audible
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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. In a world where antibiotics don’t work, the simplest infections are capable of
   1      2  3 

escaping into fatal illness. 
     4

27. Almost every the hereditary material of an individual organism resides in the
    1  2  3 

chromosomes. 
 4

28. There are endless ifs and buts in the controversy, but the most telling of these
    1 

is the questioning proof of salt’s diabolic effect upon the blood pressure. 
     2  3  4

29. The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of
   1 

infrared radiation by gases in the atmosphere warms the planet’s lower atmosphere 
      2  3  4 

and surface.

30. The question of where we go on holiday is pure academic since we don’t have
  1  2  3 

any money. 
  4 

31. Cities considered as efficient living areas compared with suburban and rural
      1      2  3  4 

areas are considered.

32. Changing attitudes toward parenting and children may also make blame and
    1  2  3 

judgment more difficulty to control. 
 4 

33. Being healthy and well feed are essential if one expects people to put out a lot
  1  2  3 

of work. 
        4 

34. While the exact number of dogs who have plummeted to their deaths isn’t
   1  2  3 

known, the phenomena has been widely covered and written about for years. 
   4 
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35. Two most important variables affecting earthquake damages are the intensity
  1  2 

of ground shaking caused by the quake and the quality of the engineering of 
 3 

structures in the region. 
 4 

36. Although the nurse is usually there for office visits, she may not sometimes
  1  2  3 

able to make house calls. 
   4 

37. Decades ago, when they lived on a farm, they were used to get up at five
   1      2  3  4 

o’clock every morning.

38. Twice a year the Scotts, who lives next door, return to Paris for a visit with
   1  2  3  4 

their friends.

39. Over the past years, Anna had had the chance to travel to many areas of the
  1  2  3  4 

earth.

40. Dr. Grey is a talented, dedicated doctor and his patients have missed him ever
   1   2  3 

since his death. 
  4 

41. Sam shouldn’t to be talking at the same time that his father is talking on the
        1      2  3 

phone to his boss. 
     4 

42. It was a sad rainy day and Anna hadn’t barely started the car when one of the
 1  2  3  4 

tires went flat.

43. Since two weeks, bankers have been protesting the new rules since they feel
     1      2  3 

that it is unfair to customers. 
   4 

44. The manager told us that he already returned the projects of last month’s
   1      2  3 

session to different companies. 
   4 

45. Do you think that Sam should borrow his friend’s book last week when he
   1  2 

hadn’t asked his friend for permission? 
 3          4 
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46. We can start the session when Hector brings the report that he has written two
     1  2  3  4 

weeks ago.

47. Adison must not be very curious. She claims that she never ate Thai food, or
   1      2  3  4 

German food in his life.

48. By the time I next see Sam and Anna, who are presently godparents of two
    1  2 

children, they will had had a new born in their family. 
 3  4 

49. As an author, Mr. Edward must do a tremendous amount of reading, but he
  1  2 

says the fact that he has to read a great deal doesn’t bother him because he used 
      3 

to it. 
  4 

50. The brakes of my car had not been tested yet when I arrived to pick up my car,
   1  2  3 

actually the brakes were testing by the mechanic. 
 4 

51. Just as he was about to mail his letters, the mail was loading onto the mail
         1  2  3  4 

trucks.

52. If the rain continues, the plants in the garden was completely ruined.
       1  2  3  4 

53. Sam is going to remain at the store until he will be notified that his services
   1      2 

are no longer needed. 
 3  4 

54. There was a shiny decorated box in the room but no one seemed to know to
      1      2 

whom it belong. 
     3  4 

55. Anna tried to get a lot of people to vacuum clean the garage but she might
      1      2 

have found only one person willing to help. 
  3  4 

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. 
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56. 

1) Many of the voters felt that their property taxes were too high.

2) She is afraid of dark.

3) She has lost one of her earrings.

4) I bought a pound of sugar.

57. 

1) She got a wristwatch from her parents.

2) She was all worn out from washing windows.

3) He just got back from Chicago.

4) He worked from 8 a.m. by 6 p.m.

58. 

1) The ticket is in my purse.

2) I will be there in a few minute.

3) He’s coming in October.

4) She likes to read in the evening.

59. 

1) It was repaired by a mechanics.

2) She improved her English by practicing everyday.

3) He got there by bus.

4) It will be completed in a week.

60. 

1) We walked to the store.

2) He told his dad for me.

3) He gave it to me.

4) We drove to San Francisco.

61. 

1) She opened the box with knife.

2) We went to the theater with our friends.

3) She wore a hat with a flower on it.

4) He discussed the idea with his boss.

62. 

1) You still want to meet with him, don’t you?

2) There aren’t many guests here yet, are there?

3) He’s meeting me at 10 a.m., could he?

4) We didn’t receive many calls this month, did we?

63. 

1) We have got so much to do everyday.

2) Either of you has given me the gift.

3) You shouldn’t worry of getting married.

4) The old man was walking slowly towards the entrance although it was closed.
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64. 

1) She bought two photos albums.

2) I was only five minutes late, but Mary was already gone.

3) Loma likes the kitten. I like it too.

4) Edward never went to a party, neither did David.

65. 

1) Susan didn’t make a mistake anyway.

2) I will go but I have not finished my homework yet.

3) I recommend that you take a long vacation.

4) He has three son-in-laws.

Section Three: Reading Comprehension 

Directions: Read the passages and choose the one best answer, (1) , (2), (3) or (4), 

for each question. 

Passage 1 

     No one knew what caused the often-deadly yellow fever, but it occurred in 

epidemic proportions, with one person after another in a given area becoming sick. 

People feared the mysterious disease, until U.S. Army physician James Carroll 

endangered his own health in the name of science. On August 27, 1900, Carroll 

allowed an infected mosquito to feed on him. He developed a severe case of 

yellow fever but helped his colleague, Walter Reed, prove that mosquitoes 

transmitted the feared disease. 

     Prior to this experiment, epidemics of yellow fever were common in the 

American South. Not knowing how the disease was transmitted, many people 

would leave the South for the summer, when epidemics were most common. In 

an 1888 yellow fever epidemic in Jacksonville, Florida, terrified citizens packed 

themselves onto trains leaving town. Some were so panicked; they left fires 

burning and the doors of their houses wide open. The Mayflower Hotel, where 

the epidemic started, was condemned and ordered burned to the ground. 

     With doctors at a loss as to how to stop the spread of yellow fever, people tried 

all sorts of strange remedies. They burned barrels of tar in the street to disinfect 

the air. They sprayed sulfur and lime mixtures into homes of the infected. 

Assuming the disease was contagious, they isolated the sick. After Doctors Reed 

and Carroll’s discovery, effective ways were found to combat mosquitoes and the 

disease they transmitted. 

66. What does the passage mainly discuss?

1) How James Carroll and Walter Reed cured people afflicted with yellow fever

2) Why terrified citizens of Jacksonville left their hometown at the end of 19th

century 

3) What the epidemics of yellow fever were like and how its cause was discovered

4) Why the Mayflower Hotel was set on fire and destroyed
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67. The expression “in the name of” in line 4 is closest in meaning to ........... .

1) calling the name of

3) similar in name to

2) under the control of

4) for the sake of

68. The word “his” in line 6 refers to .......... .

1) Carroll 2) Reed 3) Person 4) One

69. It can be inferred from paragraph 2 that the yellow fever epidemics were

most common ............. . 

1) in both the North and South

2) during the hot seasons

3) when people did not leave the town

4) when the sick were not isolated

70. The author’s purpose in giving the example of the 1888 epidemic is to ... .

1) mention when yellow fever started

2) depict how people reacted during the yellow fever epidemic

3) explain why people left the door of their houses open

4) mention when people had to leave their hometown

71. The word ‘‘their” in line 13 refers to ........... .

1) epidemics 2) trains 3) some 4) fires

72. The expression “at a loss” in line 15 is closest in meaning to .............. .

1) not remembering

3) forgetting

2) not knowing

4) losing

73. The word ‘‘remedies” in line 16 is closest in meaning to ............... .

1) solutions 2) drugs 3) problems 4) therapies

74. Before Carroll’s discovery, people tried to control the disease using all of

the following methods EXCEPT ................. . 

1) isolating the sick

3) killing the mosquitoes

2) burning tar barrels

4) spraying sulfur and lime

75. The word “they” in line 20 refers to ................. .

1) Reed and Carroll

3) ways

2) the sick

4) mosquitoes

Passage 2 

     A climax community is one that has reached the stable stage. When extensive 

and well defined, the climax community is called a biome. Examples are tundra, 

grassland, desert, and the deciduous, coniferous, and tropical rain forests. Stability 

is attained through a process known as succession, whereby relatively simple 

communities are replaced by those more complex. Thus, on a lakefront, grass may 

invade a build-up of sand. Humus formed by the grass then gives root to oaks and 

pines and lesser vegetation, which displaces the grass and forms a further altered 

humus. That soil eventually nourishes maple and beech trees, which gradually 

crowd out the pines and oaks and form a climax community. In addition to trees, 
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each successive community harbors many other life forms, with the greatest 

diversity populating the climax community. 

     The early 20th-century belief that the climax community could endure 

indefinitely is now rejected because climatic stability cannot be assumed over long 

periods of time. Nonclimatic factors, such as soil limitation, can influence the rate 

of development. It is also clear that stable climax communities in most areas can 

coexist with human pressures on the ecosystem, such as deforestation, grazing, 

and urbanization. Polyclimax theories stress that plant development does not 

follow predictable outlines and that the evolution of ecosystems is subject to 

many variables. 

76. Paragraph 1 mainly discusses how ............... .

1) climax communities support vegetation

2) important climax communities are

3) climax communities are formed

4) complex climax communities are

77. The word “whereby” in line 4 refers to ................... .

1) process 2) biome 3) stability 4) community

78. The word “harbors” in line 10 is closest in meaning to ............... .

1) exports 2) shelters 3) replaces 4) hides

79. It can be inferred from paragraph 2 that nonclimatic factors ................ .

1) formed the core of the early-20 century theories

2) stop the development of climax communities

3) have both human and natural origins

4) are rejected by polyclimax theories

80. The phrase ‘‘subject to” in line 18 is closest in meaning to ................ .

1) included in

3) prepared for

2) driven by

4) influenced by

Passage 3 

     For thousands of years, agriculture was practiced without utilizing any 

artificial chemicals, such as artificial fertilizers and pesticides. The first generation 

of artificial fertilizers was developed during the mid-19th century. Being cheap, 

powerful and easy to transport in bulk, these fertilizers soon became popular 

amongst the farmers all around the world. In addition, similar advances in 

chemical pesticides in the 1940s, turned farming into a very fruitful business. 

     However, after nearly a few decades, the studies revealed that both artificial 

fertilizers and pesticides had serious long term side effects including soil 

compaction, erosion, and reduction in soil fertility. Furthermore, scientists were 

concerned about toxic chemicals entering the food supply and endangering human 

health. 

     Due to the above-mentioned problems, organic farming, as an alternative to 

current methods, gained a lot of attention in academic circles and soon became a 

widely used farming approach. For one thing, organic farming excluded the use 
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of synthetic pesticides, growth hormones, antibiotics, genetically modified seeds 

and animal breeds, as well as irrigation. 

     Instead of artificial materials, organic farming relies on ecosystem 

management; meaning that even pesticides and fertilizers are derived from plants, 

animal wastes, and minerals. The primary aim of this method is to increase soil 

fertility, balance insect population, and reduce air, soil, and water pollution. Also 

from consumers’ perspective, this method is absolutely fruitful in terms of health-

related issues. 

81. Which statement is NOT correct according to the passage?

1) Artificial fertilizers and pesticides were not consumed in traditional methods of

farming. 

2) Throughout the history artificial fertilizers and pesticides have always been

used in agriculture. 

3) Artificial fertilizers were first introduced in the first half of the 20 century.

4) Chemical fertilizers developed before artificial pesticides.

82. The use of chemical materials in farming became so widespread because

they were .............. . 

1) strong, inexpensive, and easy to carry

2) easy to use with no side effects

3) powerful but not cheap

4) used for few productions

83. What long term effects of artificial materials in farming were mentioned

in the passage? 

1) Making the soil infertile and poisonous

2) Gradual destruction of soil and decreasing its fertility

3) Making less delicious fruits and crops

4) Affecting the ecosystem and animals living there

84. The scientists were concerned about the chemical pesticides with respect

to human health because they could ...................... . 

1) produce all kinds of gases

2) affect the farmers but not people

3) easily jeopardize human’s health by entering the food supply

4) potentially affect the next generation

85. The main difference between organic farming and other forms is that

organic farming .................... . 

1) mainly focuses on ecosystem management

2) produces much more compared to other methods

3) pays more attention to insects’ balance

4) can be done in nearly all places in the world
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Section Four: Cloze Passages 

Read the following passages and fill in the blanks with the most appropriate 

choice.

Passage 1 

     I think I’m very well-organized. I do my shopping ...(86)... the supermarket 

every evening ...(87)... my way home from work. When I ...(88)... home, I do the 

housework. After dinner I do ...(89)... work I’ve brought home from the office. 

Before I go ...(90)... bed, I do exercise to keep in good condition. 

86. 1) from  2) of 3) at 4) into

87. 1) on  2) at 3) to 4) in

88. 1) receive  2) get 3) get at 4) receive at

89. 1) another 2) some 3) so 4) many

90. 1) in  2) on 3) to 4) into

Passage 2   

     There is scientific evidence that friendship can extend life. More than a 

hundred studies ...(91)... to the health benefits of friendship. People with social 

networks are shown to ...(92)... their chances of surviving life-threatening 

illnesses and have stronger and more ...(93)... immune systems.  

     Researchers ...(94)... the health of nearly 5000 residents of Alabama County, 

California, ...(95)... that people who had the most social ...(96)... were less than 

half as likely to die during the nine-year study period as those who had the ...(97)...  

Since 1979, more than a dozen studies in different countries have ...(98)... the 

findings. In some of them, a lack of social support raised the risk of ...(99)... death 

even more than smoking cigarettes. Therefore, not having friends, one might not 

...(100)... a long life. 

91. 1) collaborated     2) conducted 3) attested 4) consolidated

92. 1) expand 2) deepen 3) boost 4) strengthen

93. 1) resilient  2) vulnerable 3) intricate 4) mundane

94. 1) gaining  2) tracking 3) improving 4) directing

95. 1) picked  2) retained 3) found 4) took

96. 1) features      2) communities 3) connections 4) concepts

97. 1) little  2) most 3) best 4) fewest

98. 1) weakened   2) investigated 3) developed 4) confirmed

99. 1) premature 2) instant 3) massive 4) respiratory

100. 1) suffer 2) lead 3) try 4) play
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۴۵ ماهپاسخ تشریحی آزمون بهمن 

«ت.اس فردمنحصربهترین دریاچۀ آب شیرین جهان و منزلگاه صدها گونۀ دریاچۀ بایکال بزرگ»  ۷گزینۀ . ۷

 ( کافی، به اندازۀ الزم۷

 برانگیز( شکاک، مردد؛ شک۹

 نظیر؛ یگانهفرد، بی( منحصربه۷

دارای ارتباط منطقی ( منسجم،۹

یک  ین، در قالبها پیروی کنند و نظراتشان را بصورت آنالتوانند از دستورالعملدانشجویان می»  ۹گزینۀ . ۷

.«ارائه کننداف، دینظر و یا فایل پی
 ( متحد کردن یا شدن؛ متصل کردن۷

 ( ارائه کردن، اظهار کردن؛ تسلیم کردن۹

( تصدیق کردن؛ اعطا کردن۷

( معیوب کردن؛ بدریخت کردن۹

در بسترهای اجتماعی مختلف، معانی بسیار متفاوتی تقویمی دهند که سن مطالعات نشان می»  ۷گزینۀ . ۹

«دارد.
 ( معیوب؛ دارای کمبود۷

 ده( درو شده؛ بدست آم۹

( تقویمی؛ بر اساس ترتیب زمانی۷

شدهوکوله، معیوب؛ تحریف ( کج۹

«از تحوالت اخیر در دنیای امنیت اطالعات است.بارز این ابزار، یک نمونۀ »  ۹گزینۀ . ۹

 ( بازتابنده؛ اندیشمند، فکور۷

 ( کنجکاو؛ عجیب، غیرعادی۹

شده( صادرشده، فرستاده۷

( مشهود، واضح، بارز؛ فاحش۹

«آب، هوا و خاک شده است.آلودگی های مرتبط با نفت در منطقه، منجر به فعالیت»  ۹گزینۀ . ۹

 ( احساس، حس؛ هیجان۷

 ( تأیید، تصدیق؛ اثبات۹

افتادگی( از ریخت۷

( آلودگی، ناپاکی۹

«اجتماعی متکی است.و رسوم و قوانین  آدابجامعه به ترغیب مردم برای پیروی از »  ۹گزینۀ . ۲

 ( حساسیت۷

 ( آداب و رسوم؛ همایش؛ قاعدۀ ادبی۹

( آشنایی؛ دوستی، صمیمیت۷

( خانه، منزل؛ ساختمان۹

های سویاست که بیشتر آنها از لحاظ ژنتیکی غالت و دانه کشتکشاورزی صنعتی امروزی در واقع »  ۷گزینۀ . ۷

«اند.اصالح شده
 ( کشت، پرورش؛ آموختگی، فرهنگ۷

 زدایی؛ از بین رفتن( تبخیر، آب۹

زدایی زدایی، درخت( جنگل۷

( اتمام، پایان؛ تکمیل۹

ذخیرۀ دانۀ کمی برای کاشت  ۷۴۴۵آغاز سال ، بیشتر کشاورزان در خشکسالیبعد از دو سال »  ۷گزینۀ . ۵

«داشتند.
 ( اجتناب، خودداری؛ فسخ۷

 اهمیتیاعتنایی؛ بیتفاوتی، بی( بی۹

( خشکسالی؛ قحطی۷

( انتخاب؛ برگزیده؛ مجموعه۹

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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«شوند.در تنها یک ژن ناشی مینقص چندین بیماری مهم وجود دارند که از »  ۹گزینۀ . ۴

 انگاریتوجهی؛ غفلت؛ سهل( بی۷

 ( برخورد؛ کشمکش؛ تضاد۹

سختی( زنده ماندنزدن؛ )به( پرسه ۷

( نقص، کاستی، عیب۹

را از  شانکنند تا پنیرهایمی استفاده های مختلفیها و ادویهچاشنیاز حلی، تولیدکنندگان پنیر م»  ۷گزینۀ . ۷۵

«کنند.متمایز تر پنیرهای معمول
 ( واجد شرایط۷

 ( جذاب، گیرا۹

و چرا چونبی( متمایز؛ مشخص؛ ۷

عمق؛ ظاهری( سطحی، کم۹

 و افزایش درک آنها از به زندگی دانشجویانغنا بخشیدن های بسیار خوبی برای اینها فرصت»  ۹گزینۀ . ۷۷

«ها هستند.دیگر فرهنگ
 ن؛ کشتن( ویران کردن، نابود کرد۷

 ( به دست آوردن؛ کسب کردن۹

سازی کردن( تظاهر کردن؛ شبیه۷

( غنا بخشیدن؛ ثروتمند کردن۹

.«کسب کنندآموزان کمک کند تا خود دانش لغوی تواند به دانشبازخورد فردی می»  ۷گزینۀ . ۷۷

 ( کسب کردن؛ آموختن۷

 ( به تعویق انداختن؛ تأخیر کردن۹

( کم شدن، کم کردن، کاستن۷

( ایجاد کردن؛ تولید نسل کردن۹

«و غیره است. های موردیها، بررسیاز نکات، مثالکامل هر فصل از کتاب شامل یک لیست »  ۷گزینۀ . ۷۹

 ( دقیق و کامل، جامع۷

 ( بدون ضمانت؛ بدون توجیه۹

( تشدید شده، شدت یافته۷

اندرکار( پیچیده؛ درگیر، دست۹

های خود را چاپ کنند. در حقیقت، در حال حاضر یک بازار بسیار توانند کتابمی امروزه مردم»  ۹گزینۀ . ۷۹

«در چاپ و نشر آثار فردی وجود دارد.پررونق 
 ( ذاتی، اساسی، فطری۷

 ( رو به رشد، پررونق۹

شده( نادیده گرفته ۷

زدهآور، وحشتناک؛ وحشت( ترس۹

واهد خبه چگونگی تجربۀ زندگی در ایاالت متحده توسط یک زن مهاجر نگاه اجمالی یک  بحث»  ۷گزینۀ . ۷۹

.«داشت
 نگاه اجمالی؛ برداشت کلی( ۷

 ( پرسه زدن، پلکیدن۹

( به دست آوردن؛ کسب کردن۷

( بلوغ؛ پختگی، خردمندی۹

نگ یک جبرافروختن او عقیده داشت که حملۀ هفتۀ قبل به زیارتگاه یک تالش آشکار برای »  ۹گزینۀ . ۷۲

«داخلی بود.
 ( پیشگام بودن، پیشتاز بودن۷

 ( وسوسه کردن؛ اغوا کردن۹

( پاسخ دادن؛ واکنش نشان دادن۷

( برافروختن؛ انگیزاندن۹

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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ها لاند، در صورتیکه بطور مناسب نگهداری شوند، ساهایی که از چوب یا نی درست شدهقاشق»  ۹گزینۀ . ۷۷

 .«دوام خواهند آورد
 ( حفظ کردن؛ معتقد بودن۷

 ( دوام آوردن، باقی ماندن۹

( فرستادن، انتقال دادن۷

بردن، استفاده کردن از بکار (۹

«ایستگاه پلیس، میزان جرم و جنایت بسیار پایین است.نزدیکی در »  ۷گزینۀ . ۷۵

 ( مجاورت، نزدیکی، همسایگی۷

 ( پراکندگی؛ تجزیه۹

حکمرانی ( امپراتوری؛ استیال،۷

( رعایت، پیروی۹

«توانم گواهینامۀ رانندگی بگیرم.است، نمیضعیف قدرت بینایی من بسیار  آنجائیکهاز »  ۷گزینۀ . ۷۴

 آمیز( خطرناک، مخاطره۷

 ( متنوع، گوناگون، مختلف۹

( ضعیف؛ نحیف، ناتوان۷

قدرت( بی۹

.«متوقف خواهد کردهایش را بدلیل وضعیت اقتصادی ضعیف، کارخانه بزودی فعالیت»  ۹گزینۀ . ۷۵

 ( حذف کردن؛ از قلم انداختن۷

 دن( متوقف شدن کردن؛ پایان دا۹

( تأیید کردن؛ موافقت کردن۷

( مشارکت کردن؛ سهیم بودن )در(۹

.«ظهور خواهد کردعنوان قدرت اول قارۀ آسیا ری که برندۀ جنگ باشد، بهکشو»  ۹گزینۀ . ۷۷

 ( رفتار کردن؛ پرستاری کردن، درمان کردن۷

 ( واکنش نشان دادن۹

( ناپدید شدن؛ از میان رفتن۷

آمدن بوجود( ظهور کردن؛ ۹

«.با اشکال مواجه خواهی کرداگر به اندازۀ کافی استراحت نکنی، در واقع فرآیند تمرینی خود را »  ۷گزینۀ . ۷۷

 ( تغییر قیافه دادن؛ پنهان کردن۷

 اشتن( پناه دادن؛ مصون د۹

( اشکال ایجاد کردن؛ جلوگیری کردن۷

( فرونشاندن، آرام کردن، آرام شدن۹

«در مورد اینکه در چه رستورانی شام بخورند را اعالم کرد.طرفیش بیپدر آنها »  ۹گزینۀ . ۷۹

 اهمیتی؛ ناچیزی( کم۷

 سوییطرفی، بی( بی۹

ایمنی؛ تضمین، وثیقه( امنیت، ۷

( اخالق؛ پایبندی اخالقی۹

«خود احتیاج نداریم، آنها را به خیریه اهدا خواهیم کرد.اضافی های باسما به ل آنجائیکهاز »  ۷گزینۀ . ۷۹

 مانده( اضافه، مازاد؛ باقی۷

 ( جامع، مفصل؛ دانا، فهیم۹

( مکرر، مداوم، همیشگی۷

منفی( ۹

گونه را  ردیابی( بودن ارتباط بین دو)قابلشنودپذیر های ژنتیکی نظریۀ دانشمند مبنی بر آزمایش»  ۹گزینۀ . ۷۹

«کنند.تأیید می
 باور( محتمل، شدنی؛ قابل۷

 تغییرپذیر، قابل( انعطاف۹

( انکارناپذیر، ردنشدنی۷

( قابل شنیدن، رسا۹

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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 یشروپ یک یا (a/an, the) یفاز حروف تعر یکیحتماً از  یستیشمارش مفرد باقابل یقبل از اسام  ۹گزینۀ . ۷۲

اصالح آن،  ینادرست است. برا ۹گزینۀ  یجه،. در نتاستفاده شود eachو  every یا یمانند صفات ملک یاسم
(.Fast Grammar ابکت ۷در بخش  یشترب یحاتاستفاده کرد )توض (illnesses)از شکل جمع آن  توانیم

 یجه،. در نتاستفاده کرد (a, an, the) یفاز حروف تعر توانیهرگز نم eachو  everyبعد از   ۷گزینۀ . ۷۷

 استفاده شود. allاز  every یبجا یستیاصالح جمله، با یرانادرست است و ب ۷گزینۀ 

نادرست « سؤال کنان» questioning یول یم؛دار یازن صفت یکبه  proof یرجاندارقبل از اسم غ  ۷گزینۀ . ۷۵

 تریشب یحاتاستفاده شود )توض «یزمشکوک، سؤال برانگ» questionableاز صفت  یستیآن با یاست و بجا
 (.Fast Grammarکتاب  ۵در بخش 

 warms مفردفعل  یبجا یجه،هستند. در نت warmفعل  فاعل جمع emissionو  absorption  ۹گزینۀ . ۷۴

(. Fast Grammarکتاب  ۲در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض warm جمعاز فعل  یستیبا

 یزن ینجااستفاده شود. در ا یدق یکقبل از آن از  یستیصفت، با یکدر مورد  یحتوض یبرا  ۷گزینۀ . ۹۵

academic صفت  یاست و قبل از آن بجا صفتpure یدقاز  ییستبا purely یشترب یحاتاستفاده شود )توض 
 (.Fast Grammarکتاب  ۵در بخش 

 یک considered یفاعل است؛ ول cities ینجا،. در ادارد یازفعل ن یکفاعل و  یکهر جمله به   ۷گزینۀ . ۹۷

 اعل جاندارفقبل از آن از  یاکه  یردنقش فعل را به عهده بگ تواندیم یاست و تنها در صورت یمجهول یوجه وصف
از فعل  یستیآن با از نادرست است و قبل ۷گزینۀ  یجه،. در نتdoو  be یافعال کمکاز  یکی یااستفاده شود 

 (.Fast Grammarکتاب  ۹در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض are یکمک

 استفاده شود. صفتاز  یستی( باmake ینجا)ا یربطبعد از افعال   ۹گزینۀ . ۹۷

 .شودیاستفاده م صفتاستفاده شده باشد، بعد از آن اغلب از  مفعولاز  makeبعد از  یکه: در صورتیتست نکتۀ

 استفاده شود، نه اسم )difficult( صفت یکاز  یستیبا make یربطو بعد از فعل  ۹در گزینۀ  یجه،نت در
difficulty توض(۵در بخش  یشترب یحات Fast Grammar.) 

و بعد از اسم مصدر  andمواجه هستیم. قبل از  andبا  یهمسان یالگو یکجمله با  یدر ابتدا  ۷گزینۀ . ۹۹

فعل یک  feed. یمدار یازن صفت یکبه  یزبعد از آن ن یجه،استفاده شده است. در نت صفت یکاز  being یربط
 workکه  یدکتاب(. دقت کن ۵در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض fed صفت از یستیآن با یاست و بجا

 رد است. شمارشاسم قابل یک(« یاثر )هنر» یدر معنا یاست. ول شمارشیرقابلاسم غ یک« کار» یدر معنا
 کتاب(. ۷در بخش  یشترب یحاتاست )توض شمارشیرقابلغاسم  یکبوده و « کار» یبه معن workینجا، ا

( :phenomena هایدهفاعل آن )پد یاست؛ ول مفردفعل  has been covered، ۹در گزینۀ   ۹گزینۀ . ۹۹

 (.کتاب ۷)بخش استفاده شود  phenomenon مفرداز اسم  یستیآن با یاست و بجا قاعدهاسم جمع بی یک

 damage، جمع بستن ۷در گزینۀ  یجه،. در نتجمع بست توانیشمارش را نمیرقابلغ یاسام  ۷گزینۀ . ۹۹

(.کتاب ۷در بخش  یشترب یحات)توض فاده شوداست damageبایستی از  damages بجاینادرست است. 

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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های )مگر در جواب عنوان فعل جمله استفاده کردبهتنهایی( )به یاز افعال وجه توانیهرگز نم  ۹گزینۀ . ۹۲

مله ج یحتصح ی. برایردتنهایی نقش فعل جمله را به عهده گبه تواندینم may ۹در گزینۀ  یجه،. در نتکوتاه(
 (.Fast Grammar ۴و  ۹های در بخش یشترب یحاتاستفاده شود )توض isاز  یستیبا may یبجا

 شدهیمکرراً انجام م یاکه در گذشته بصورت عادت  یاشاره به عمل یبرا« ، قبالً سابقاً» used toاز   ۹گزینۀ . ۹۷

 .شودیاستفاده م شود،یانجام نم یگردر زمان حال د یول

عادت داشتن به اشاره به  یبرا ی. ولاستفاده کرد were یا wasاز  توانیهرگز نم used toقبل از : مهم نکتۀ

 شود:یم الگوی زیر استفادهاز  کار در زمان حال یکانجام 

حذف  were یستیجمله با یحتصح ینادرست است. برا used toقبل از  were، کاربرد ۹در گزینۀ  ین،بنابرا
 (.Fast Grammar ۷۹در بخش  یشترب یحاتشود )توض

 یستیبا یزفعل ن ینا یجه،است. در نت Scotts جمعاسم  (lives) یوصف ۀوارهجملفاعل فعل   ۷گزینۀ . ۹۵

جمع بودن  یصجمله به تشخ یدر انتها یزن their یوجود صفت ملک ین،کند. همچن ییرتغ live جمعبصورت 
 (.Fast Grammar ۲در بخش  یشترب یحات)توض کندیمرجع آن و فاعل کمک م

آثار آن مشهود است،  یاکه در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد و  یاشاره به عمل یبرا  ۷گزینۀ . ۹۴

از گذشته شروع به مسافرت رفتن کرده و همچنان به  آنا یزن ینجا. در ااستفاده شود زمان حال کاملاز  یستیبا
اصالح جمله  ینادرست است و برا had hadکامل  ۀاستفاده از زمان گذشت یجه،پردازد. در نتانجام آن می

 (.Fast Grammar ۴در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض has hadاز  یستیبا

 که شویمیمتوجه م ،«از زمان مرگش تاکنون» since his death ه،آخر جمل قسمت با توجه به  ۷گزینۀ . ۹۵

استفاده  was ۀاز زمان گذشت یستیبا isزمان حال  یبجا ۷در گزینۀ  یجه،. در نتیستزنده ن یگرد یگِرِ دکتر
 شود.

 (.Fast Grammar ۴در بخش  یشترب یحات)توض« ...بود  یپزشک بااستعداد و متعهد یگِرِ دکتر»ترجمه: 

 to در باکاربرد مص ین،. بنابرافعل استفاده شود ۀتنها از شکل ساد یستیبا یافعال وجه ۀبعد از هم  ۷گزینۀ . ۹۷

استفاده شود  beاز  یستیآن با یو بجااست نادرست  ۷در گزینۀ  should یاز فعل وجه بعد (to be)در اینجا 
 (.Fast Grammar ۴در بخش  یشترب یحات)توض

فعل  hadn’t، ۷در گزینۀ  ین،. بنابراجمله نادرست است یکدر  یکاربرد دو شکل منف: مهم نکتۀ  ۷گزینۀ . ۹۷

جمله  یحتصح یآن نادرست است. برا همراهبه« ندرتبه» barely یمنف یداست و بکار بردن ق یمنف یکمک
 (.Fast Grammar ۹در بخش  یشترب یحات)توض  ... had barely started:یمرا حذف کن not یستیبا

 ی،حال کامل و حال کامل استمرار یهادر زمان since همراهبهمورد استفاده  یبا توجه به الگوها  ۷گزینۀ . ۹۹

نادرست است و  since two weeks یجه،. در نتکار اشاره کردبه طول مدت انجام  توانینم sinceبعد از 

am/ is/ are + used to + اسم )مصدر(/ ضمیر 
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به طول مدت . دقت کنید که برای اشاره استفاده کرد since two weeks agoاز  یستیآن با یحتصح یبرا
(.Fast Grammar ، درس دوم۴بخش  . ک. به)ر شوداستفاده می [for+  طول مدت زماناز الگوی ] ،انجام کار

 ی، بجا۷ۀ در گزین ین،. بنابراساده استفاده شود ۀاز زمان گذشت یستیکامل با ۀهمراه زمان گذشتبه  ۷گزینۀ . ۹۹

 یحاتاستفاده شود )توض had already returnedکامل  ۀاز گذشت یستیبا returned ۀساد ۀفعل گذشت
 (.Fast Grammar، درس دوم ۴در بخش  یشترب

 ینجا)ا یافعال وجه ۀگذشتاز  یستیبا ۷، در گزینۀ last week ۀگذشتزمان  یدقبه با توجه   ۷گزینۀ . ۹۹

shouldاز یستیبعد از آنها با ی،افعال وجه ۀ( استفاده شود. در ساختار گذشت [+ قسمت سوم فعلhave استفاده ] 
 شود:

Sam should have borrowed ... 

که در گذشته صورت  یبه انجام کار یهتوص [ برای should haveقسمت سوم فعل +] ساختارها از ینا در
 .شودیاستفاده م ،شدیبهتر بود انجام م ینگرفته ول

را امانت  اوتاب ک یستیاز دوستش اجازه نگرفته بود، با سام یکهگذشته در حال ۀکه هفت کنییفکر م یاآ: »ترجمه
 (.Fast Grammar ۴در بخش  یشترب یحات)توض «گرفت؟یم

 ۀذشتاز زمان گ یستیبا یده،رس یاندر گذشته به پا یگرد یکه قبل از عمل یاشاره به عمل یبرا  ۹گزینۀ . ۹۲

جمله،  یدر انتها two weeks ago ۀزمان گذشت یدبا توجه به استفاده از ق یزن ینجا. در اکامل استفاده شود
شود  یلتبد had written کامل ۀگذشتبه زمان  ۹در گزینۀ  has writtenفعل زمان حال کامل  یستیبا

(.Fast Grammar، درس دوم ۴در بخش  یشترب یحات)توض

اده شود. استفزمان حال کامل از  یستیصورت گرفته، با یننامع ۀگذشتکه در  یاشاره به عمل یبرا  ۹گزینۀ . ۹۷

استفاده  has never eaten زمان حال کاملاز  یستیبا ate ۀدسا ۀزمان گذشت ی، بجا۹در گزینۀ  ین،بنابرا
 (.Fast Grammar، درس دوم ۴در بخش  یشترب یحاتشود )توض

کامل  دۀیناز زمان آ یستیبا رسد،یبه اتمام م یندهدر آ یگرد یکه قبل از عمل یاشاره به عمل یبرا  ۹گزینۀ . ۹۵

 یحاتاستفاده شود )توض will have hadاز  یستیبا will had had یبجا ۹در گزینۀ  یجه،. در نتاستفاده شود
 (.Fast Grammar، درس دوم ۴در بخش  یشترب

در  ،ین. بنابرااستفاده شود فعل ۀشکل سادتنها از  یستی( باwill ینجا)ا یافعال وجه ۀد از همعب: ترساده روش

 (.Fast Grammar ۴بخش  ر. ک. بهاستفاده شود ) haveاز  یستیبا had ی، بجاwill، بعد از ۹گزینۀ 

شود:یم استفادهالگوی زیر از  کار در زمان حال یکعادت داشتن به انجام اشاره به  یبرا  ۹گزینۀ . ۹۴

او اآلن به آن عادت کرده  ؛استفاده شود is used to itاز  یستیآن با ینادرست است و بجا ۹گزینۀ  ین،بنابرا
 (.Fast Grammar ۷۹در بخش  یشترب یحاتاست )توض

:یراز یم؛مواجه یساختار مجهول یکجمله با  یدر انتها  ۹گزینۀ . ۹۵

am/ is/ are + used to + اسم )مصدر(/ ضمیر 

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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۷ .brakes «عمل فعل  ۀدهنددر نقش انجام تواندینم« ترمزهاtest «محسوب شود.« امتحان کردن 
است، استفاده شده.  یمجهولر لزوم استفاده از ساختا ۀنشان که [by+  کار ۀدهندانجامالگوی ] از ،بعد از فعل. ۷

ر د یشترب یحاتکند )توض ییرتغ were tested یمجهولبصورت  یستیبا were testingحالت معلوم  ین،بنابرا
 (.Fast Grammar ۷۷بخش 

 ۀدهنددر نقش انجام تواندینم« نامه» mail یراز یم؛مواجه یساختار مجهول یکجمله با  یدر انتها  ۹گزینۀ . ۹۷

 ه شکلب یستیبا was loadingحالت معلوم  ین،محسوب شود. بنابرا« کردن یریبارگ» loadعمل فعل 
 (.Fast Grammar ۷۷در بخش  یشترب یحاتکند )توض ییرتغ was loaded یمجهول

از اشکال  یکیشرط از  ۀوارنوع اول، در جمله یدر شرط. یممواجه نوع اول یشرط ۀجمل یکبا   ۷گزینۀ . ۹۷

 ۀواردر قسمت جمله ینجا،. در اشودمیاستفاده  یندهآ)جواب شرط( از زمان  یاصل ۀوارمختلف زمان حال و در جمله
استفاده شده  was ۀساد ۀگذشتاز  یاصل رۀوادر جمله یاستفاده شده؛ ول continues ۀشرط از زمان حال ساد

 (.کتاب ۷۲استفاده شود )بخش  will be ۀساد یندۀآاز  یستیجمله با یحتصح یکه نادرست است. برا

ل حا یهااز زمان ی بایستیزمان یدهایبعد از عبارات و ق ینده،هنگام صحبت کردن در مورد زمان آ  ۷گزینۀ . ۹۹

 :(Fast Grammar، درس دوم ۴)بخش  دشواستفاده 
We’re not leaving until the rain stops. .تا زمانیکه باران قطع نشود، ]اینجا[ را ترک نخواهیم کرد 

 دهینآاز زمان  یزمان یهاوارهدر جمله توانیهرگز نم ینده،مربوط به آ هاییتاشاره به فعال یحالت، برا ینا در
 ۀوار، در جمله۷در گزینۀ  ین،هستند. بنابرا یشرط یهاوارهجملهفوق مشابه  یجهت، ساختارها یناستفاده کرد. از ا

 استفاده شود. is notified ۀاز زمان حال ساد یستیبا will be notified یندۀزمان آ یبجا untilبعد از 

 belonged ۀساد ۀاز زمان گذشت یستیبا یزن ۹، در گزینۀ هامطابقت زمانبا توجه به قانون   ۹گزینۀ . ۹۹

فعل  ۀاز شکل ساد توانی( هرگز نمit ینجاسوم شخص مفرد )ا یهابعد از فاعلکه  یداستفاده شود. توجه کن
 (.Fast Grammar ۷۵در بخش  یشترب یحاتباشد )توض یحصح تواندینم belongو  استفاده کرد

 could findاز  یستیآن با ی. بجایستن یافعال وجه ۀبه استفاده از گذشت یازین ۹در گزینۀ   ۹گزینۀ . ۹۹

 (.Fast Grammar ۴در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض

 of ۀ، بعد از حرف اضاف۷نۀ . در گزیاسم مصدر استفاده شود یااز اسم  یستیبا ،بعد از حروف اضافه  ۷گزینۀ . ۹۲

صفت  یبجا یستیجمله، با یحتصح یاست. برا ۷پاسخ گزینۀ  یجه،استفاده شده است. در نت dark صفتاز 
dark  از اسمdarkness ( استفاده شود )در نقش مفعول حرف اضافه(۹بخش  ر. ک. به Fast Grammar.) 

 استفاده شود. از toاز  یستیآن با ینادرست است و بجا by ۀ، کاربرد حرف اضاف۹ در گزینۀ  ۹گزینۀ . ۹۷

from ... to ... بخش  شودیاستفاده م یو مکان یاشاره به مبدأ و مقصد زمان برای(۷۹ Fast Grammar.) 

استفاده شود.  شمارش جمعاسم قابل یکاز  یستیبا «یتعداد کم» a few سنجیتبعد از کم  ۷گزینۀ . ۹۵

 minutes جمعشکل  از یستیآن با ینادرست است و بجا ۷در گزینۀ  minute مفردکاربرد اسم  ین،بنابرا
 (.Fast Grammar ۷در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى
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 یستیبا «یکعلم مکان» mechanics یکار بجا ۀدهندنقش انجام یو برا by، بعد از ۷در گزینۀ   ۷گزینۀ . ۹۴

است  شمارشیرقابلغاسم  یک mechanicsکه  یددقت کن ین،استفاده شود. همچن «یکمکان» mechanicاز 
 (.Fast Grammar ۷۷و  ۷ یهادر بخش یشترب یحاتاستفاده کرد )توض aاز  توانیو قبل از آن نم

نادرست است. ۷گزینۀ   ۷گزینۀ . ۲۵

 یشروپ یک یا (a/an, the) یفاز حروف تعر یکیحتماً از  یستیشمارش مفرد باقابل یقبل از اسام  ۷گزینۀ . ۲۷

اصالح آن،  ینادرست است. برا ۷گزینۀ  یجه،. در نتاستفاده شود eachو  every یا ی،مانند صفات ملک یاسم
(.Fast Grammarکتاب  ۷در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض aاز  knifeقبل از  یستیبا

که  یدکن . دقتیفاعل یرضم یکو  یفعل کمک یک: شوندیم یلاز دو کلمه تشک یپرسش یمضما  ۹گزینۀ . ۲۷

بل از ق ی انتخاب شده واصل ۀجمل ی/ کمکیفعل وجه یامتناسب با زمان جمله  یفعل کمکسؤاالت،  یندر ا
نظر  از یشپرس یمۀضم یفعل کمککه  ید. توجه کنگیردقرار می یاصل ۀمتناسب با فاعل جمل ، ویفاعل یرضم

استفاده نشده  یمناسب یپرسش ۀیمضماز  ۹. در گزینۀ عکس دارد ۀرابط یاصل ۀبودن با فعل جمل یمنف یامثبت 
استفاده شده است.  could یاز فعل وجه یپرسش یمۀدر ضم یاست ول is ی،اصل ۀجمل یفعل کمک یرااست؛ ز

 .(Fast Grammarکتاب  ۴در بخش  یشترب یحات)توض استفاده شود isn’tاز  یستیبا could یبجا

(.۴در بخش  یشترب یحاتاستفاده شود )توض about ۀاز حرف اضاف یستیبا worryبعد از فعل   ۹گزینۀ . ۲۹

در  .جمع بست توانی( قرار گرفته را هرگز نمیگراسم د یککه در نقش صفت )قبل از  یاسم  ۷گزینۀ . ۲۹

 (.کتاب ۵نادرست است )بخش  ،بکار رفته msalbu یبرا صفتکه در نقش  photoجمع بستن اسم  یجه،نت

اول را جمع  ۀتنها کلم یستیبا شوند،یساخته م law-inکه با  یمرکب یجمع بستن اسام یبرا  ۹گزینۀ . ۲۹

 استفاده شود. law-in-sonsاز  یستین باآ ینادرست است و بجا ۹در گزینۀ  laws-in-son ین،. بنابرابست

:۷ متن دشوارلغات 
deadly کشنده، مرگبار spread شدن کردن/ پراکندن؛ پخش

epidemic گیر، گسترده؛ واگیردار، مسری همه remedy حلدرمان، مداوا؛ دارو؛ راه 

proportion ؛ ]جمع[ ابعادنسبت؛ سهم، بخش disinfect ضدعفونی کردن؛ زدودن 

endanger  انداختن، به مخاطره انداختنبه خطر contagious واگیردار، مسری 

infected مبتال، آلوده isolate جدا کردن؛ منزوی کردن 

severe شدید؛ دشوار، سخت effective مؤثر، ثمربخش؛ چشمگیر 

transmit سرایت دادن، منتقل کردن؛ فرستادن combat نبرد کردن، مبارزه کردن 

terrified ترسیده؛ هراسانزده، وحشت  afflict with مبتال کردن؛ آزردن 

panicked  ؛ آسیمهشدههولهراسان، ترسیده؛ depict نشان دادن، بیان کردن 

condemn محکوم کردن؛ سرزنش کردن solution ؛ محلولحل، جوابراه 

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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 ۀمطالع قیاز طر یستیاالتی باؤس ینپاسخ به چن یاست. برا متن یموضوع اصلتست در مورد  ینا  ۹گزینۀ . ۲۲

 هینک. با توجه به ایمکن یدامتن را پ یموضوع اصل skimmingو استفاده از روش  هاپاراگراف ۀجمالت اول هم
است. در متن  ۹پاسخ گزینۀ  ینبهتر ست،عامل آن ا ییشناسا یو چگونگ« تب زرد» یماریمتن عمدتاً در مورد ب

و  ۷ هایهنادرست است. گزین ۷اشاره نشده است؛ پس، گزینۀ  یدوالتر رو  کارول یمزجتوسط  یمارانبه درمان ب
 (.Fast Readingکتاب  ۷و  ۷ یهادر بخش یشترب یحاتآن. )توض یاصل یدۀاز جزئیات متن هستند، نه ا ۹

.«بخاطرِ؛ به نامِ» یعنبه م in the name of  ۹گزینۀ . ۲۷

عه کرده و تر مراجقبل یبه کم یستیباپاسخ،  یافتن یاست. برا یرمرجع ضمسؤال، مربوط به  ینا  ۷گزینۀ . ۲۵

 کندیرجوع م Carrollبه  his. با توجه به متن، یددر متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کن هاهگزین یگذاریبا جا
(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

در صورت سؤال، متوجه « کردن گیرییجهاستنباط کردن، نت» infer ۀبخاطر استفاده از کلم  ۷گزینۀ . ۲۴

از  که خواهدی. سؤال از ما مآیدیبدست ماز متن  گیرییجهبرداشت و نت یقسؤال از طر ینکه پاسخ ا شویمیم
اول  ۀدر جمل یراغلط است، ز ۷. گزینۀ یمرا انتخاب کن یحتب زرد گزینۀ صح یوعپاراگراف دوم، در مورد ش

در خط  یراقابل استنباط است؛ ز ۷بود. گزینۀ  یعشا یکادر جنوب آمر یشتردوم عنوان شده که تب زرد ب پاراگراف
س . پکردندیجنوب را ترک م یماریب یوع، بخاطر شتابستانگراف دوم عنوان شده که مردم در طول سوم پارا

نادرست هستند.  یزن ۹و  ۹ هایهبوده است. گزین تریعفصول گرم شا لگرفت که تب زرد در طو یجهنت توانیم
(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

است. با روش  ۷۵۵۵سال  یریگاز اشاره به مثال همه متن یسندۀهدف نوسؤال در ارتباط با   ۷گزینۀ . ۷۵

scanning (کتاب ۷ در بخش یشترب یحاتتوض )خط چهارم  یمکن یدارا در متن پ ۷۵۵۵سرعت عدد به توانیمیم(
قسمت متن به واکنش همراه با ترس و  ین. ایمدقت مطالعه کنجمله را به ینا یستیپاراگراف دوم(. سپس، با

 یرانادرست است، ز ۷است. گزینۀ  ۷پاسخ گزینۀ  ینبهتر ین،. بنابراکندیاشاره م یماریمردم در برابر ب وحشت
 ینا یاناز ب یسندههدف نو یرا، مضحک است! ز۹. گزینۀ کندیشروع تب زرد اشاره نم یقبه زمان دق ندهیسنو

 یحاتهم نادرست است )توض ۹. گزینۀ یستن گذاشتندیرا باز م یشانهاخانه بچرا مردم در ینکها یحمثال، توض
 (.Fast Reading ۹در بخش  یشترب

مراجعه  ترقبل یکمبه  یستیپاسخ، با یافتن یاست. برا یرمرجع ضمدر ارتباط با  یزسؤال ن ینا  ۹گزینۀ . ۷۷

قرار دارد،  وسط جملهدر  their ینکها یل. بدلیمدر متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کن هاهگزین یگذاریکرده و با جا
 .کندیجمله( رجوع م ی)ابتدا someبه  their. با توجه به متن، یمرجوع کن همان جمله یابتدابه  یستیبا

 theirکه  شویمی، متوجه مhousesاست و با توجه به استفاده از اسم  یصفت ملک یک their: تریعسر روش
و هر سه  کنندیاشاره م یرجاندارغبه  ۹و  ۷، ۷های ها هستند، اشاره کند؛ گزینهکه مالک خانه یبه افراد یستیبا

 (.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض شوندیرد م

 نیبا توجه به بافت متن، بهتر ین،است. بنابرا« سردرگم، آشفته» یبه معن at a lossاصطالح   ۷گزینۀ . ۷۷

 (.Fast Reading ۲در بخش  یشترب یحاتاست. )توض ۷پاسخ گزینۀ 

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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 .«حلچاره، راه» solutionاست.  ۷پاسخ گزینۀ  ینبا توجه به بافت متن، بهتر  ۷گزینۀ . ۷۹

مقابله با تب زرد  یبرا Carrollو  Reedکه مردم قبل از اکتشاف  ییهاحلسؤال در رابطه با راه  ۹گزینۀ . ۷۹

 scanningاست که از روش  یان نشدهب یاتسؤاالت مربوط به جزئسؤال از جمله  یناست. ا دادند،یانجام م
 یماران،( بینهط)قرن ی. در متن، به جداسازیدبه پاراگراف سوم رجوع کن یستیپاسخ با یاست. برا ییقابل پاسخگو

ب مقابله با ت یکه مردم برا یسه مورد از اقدامات عنوانبه و افشاندن سولفور و آهک یرق یهاآتش زدن بشکه
اسخ پ ین،شتن حشرات توسط مردم اشاره نشده است؛ بنابرا. در متن، به کدادند، اشاره شده استیزرد انجام م

 (.Fast Reading ۹در بخش  یشترب یحاتاست )توض ۹گزینۀ 

راجعه کرده م ترقبل یکمبه  یستیپاسخ، با یافتن یاست. برا یرمرجع ضمسؤال در ارتباط با  ینا  ۹گزینۀ . ۷۹

قرار دارد،  وسط جملهدر  they ینکها یل. بدلیمسب را انتخاب کنها در متن، گزینۀ مناگزینه یگذاریو با جا
 کندیرجوع م« پشه» mosquitoesبه  they. با توجه به متن، یمهمان جمله رجوع کن یبه ابتدا یستیبا

 (.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

 :۷ متن دشوارلغات 

climax اوج، فراز؛ قله؛ نقطۀ عطف endure پایدار ماندن؛ تحمل کردن 

stable اننوسثابت، باثبات؛ محکم؛ کم reject رد کردن، نپذیرفتن؛ طرد کردن 

extensive گسترده، پهناور؛ فراوان؛ مفصل limitation محدودیت؛ محدودسازی؛ کاستی 

attain بدست آوردن، کسب کردن influence  ،تأثیر؛ نفوذاثر 

succession جانشینی؛ توالی، سلسله predictable وییگبینی؛ قابل پیشقابل پیش 

invade ،هجوم بردن حمله کردن evolution تکامل، تغییر تدریجی؛ تحول 

displace جا کردنجایگزین شدن؛ جاب complex پیچیده، بغرنج؛ مرکب، مختلط 

altered شدهتغییریافته، عوض export صادر کردن؛ فرستادن 

eventually خرهیت؛ سرانجام؛ باالدرنها shelter پناه دادن؛ پناه گرفتن؛ حفظ کردن 

nourish تغذیه کردن؛ پروردن replace شدنکردن/  جایگزین 

diversity تنوع، گوناگونی؛ تفاوت hide /شدن؛ پوشاندن پنهان کردن 

پاسخ گزینۀ  ینبهتر ین،مهم است. بنابرا ۀیشرفتپ یاهیگ هاییستگاهز ۀدربار یشترپاراگراف اول ب  ۷گزینۀ . ۷۲

 (.Fast Readingکتاب  ۷در بخش  یشترب یحاتاست )توض ۷

 رتقبل یکمبه  یستیپاسخ، با یافتن یاست. برا whereby ۀکلم مرجعسؤال در ارتباط با  ینا  ۷گزینۀ . ۷۷

 successionبه  whereby. یمدر متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کن هاهگزین یگذاریمراجعه کرده و با جا
 (.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض کندیرجوع م «یتوال ینی،جانش»

 است. shelterکلمه به آن  ترینیکاست و نزد« داشتن ؛پناه دادن» یبه معن harbor  ۷گزینۀ . ۷۵

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى
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شده در خط سوم پاراگراف دوم، مطالعات آشکار کردند که کودها و با توجه به اطالعات ارائه  ۷گزینۀ . ۵۹

 ن،ی. بنابراشوندیخاک منجر م یزیاهش حاصلخبه ک یتدارند و در نها یدرازمدت جد یها عوارض جانبکشآفت
(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحاتاست )توض ۷پاسخ گزینۀ  ینبهتر

به آن توجه  یستیکه با یااست. تنها نکته یحصح ۹پاراگراف دوم، گزینۀ  یانیپا ۀبه جمل با توجه  ۹گزینۀ . ۵۹

 یحاتاست )توض ۹در گزینۀ  jeopardize یعنی، «به خطر انداختن» endanger مترادفاستفاده از  یدکن
 (.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب

است  ۷گزینۀ  ،پاسخ ینصحبت شده است. بهتر organic farmingدر پاراگراف چهارم در مورد   ۷گزینۀ . ۵۹

(.Fast Readingکتاب  ۹در بخش  یشترب یحات)توض

(.Fast Grammar ۷۹ بخش) شودیاستفاده م at حرف اضافۀ از ،کوچک هایمکانقبل از اسم   ۹گزینۀ . ۵۲

«به ]سمت[ منزل یرمدر مس» on my way home  ۷گزینۀ . ۵۷

«یدنبه منزل رس» get home  ۷گزینۀ . ۵۵

 یاسام یکه برا ۹و  ۷های گزینه ین،است. بنابراشمارش یرقابلغاسم  یک« کار» work  ۷گزینۀ . ۵۴

(.Fast Grammar ۷در بخش  یشترب یحاتت )توضاس ۷. پاسخ گزینۀ شوندیرد م روند،یبکار م شمارشقابل

(.Fast Grammar ۷بخش  ر. ک. به«. )به رختخواب رفتن» go to bedاست.  ۹پاسخ گزینۀ   ۹گزینۀ . ۴۵

:۷ متن دشوارلغات 
evidence مدرک، شاهد؛ نشانه، عالمت resilient پذیری؛ انعطافکشسان، ارتجاع 

extend طوالنی کردن؛ گسترش دادن vulnerable دفاع؛ قابل انتقادپذیر، بیآسیب 

benefit فایده، منفعت؛ مزیت intricate پیچیده، بغرنج؛ ظریف و حساس 

immune system ]سیستم ایمنی ]پزشکی mundane  ،پاافتادهیشپدنیوی؛ معمولی 

collaborate  دستی کردنهمهمکاری کردن؛ retain حفظ کردن؛ به یاد داشتن 

conduct انجام دادن؛ انتقال دادن investigate تحقیق کردن؛ بررسی کردن 

attest گواه بودن؛ تصدیق کردن confirm تأیید کردن؛ تصویب کردن 

consolidate یکپارچه کردن؛ مستحکم کردن premature بدموقع؛ با شتاب؛ زودرس 

expand شدن /گسترده کردن instant فوری، ناگهانی؛ لحظه، دم

boost باال بردن؛ کمک کردن massive گسترده؛ عظیم؛ سنگین 

 collaborateاست.  ۹پاسخ گزینۀ  ی،خال یجا بعد از to ۀبا توجه به استفاده از حرف اضاف  ۹گزینۀ . ۴۷

دادن،  یگواه» attest؛ «کردن یتجام دادن؛ هداان» conduct؛ «کردن یکردن؛ با دشمن همدست یهمکار»
 «کردن یتکردن؛ تقو یکپارچه» consolidate؛ «کردن یقتصد

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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 «.دادن یشاباال بردن، افز» boost  ۹گزینۀ . ۴۷

 intricate؛ «حساس یر؛پذیبآس» vulnerable ؛«یرپذانعطاف یر؛پذبازگشت» resilient  ۷گزینۀ . ۴۹

 «.پاافتادهیشپ ی،معمول یوی؛دن ی،جهان ینا» mundane؛ «و حساس یفبغرنج؛ ظر»

 «.کردن یگیریپ» track  ۷گزینۀ . ۴۹

 «.کردن یداپ یدن؛فهم» find؛ «حفظ کردن، نگهداشتن» retain  ۹گزینۀ . ۴۹

 .«یاجتماع ۀرابط» social connection  ۹گزینۀ . ۴۲

 ۹گزینۀ . ۴۷

«.کردن ییدتأ» confirm  ۹گزینۀ . ۴۵

؛ «بزرگ یاربس یم؛عظ» massive ؛«یفور» instant؛ «زودرس، زودهنگام» premature  ۷گزینۀ . ۴۴

respiratory «یفستن». 

 «.گذراندن/ داشتن ... یزندگ»  lead a ... life  ۷گزینۀ . ۷۵۵

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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:وندیزنگیه مهرداد تألیف Fast Grammarهای کتاب ویژگی

 :بخش ۶۱در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

ن اند. در ایدر قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شده
نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ  ترینقسمت تالش شده مهم

 ها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.آزمون

 :در آزمونقسمت  ☑

ها توضیح آزموندر هر بخش در آزمون انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث  در قسمت
شود و شکل ها مطرح میکه از هر بخش در آزمون در این قسمت انواع سؤاالتیداده شده است. 

 ها توضیح داده شده است.های نادرست در سؤاالت برای رد گزینهکلی گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که 

 ست.ها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده ادر آزمون

های ها و تستادوار گذشتۀ آزمونهای واقعی تست، های جامعآزمون ☑

 :۶۱تا اردیبهشت سراسری  کنکورهای
های کنکور ، ... و تستMSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ در انتهای کتاب، سؤاالت آزمون

با پاسخ تشریحی قرار داده شده است. برای این سؤاالت )حدود  69مختلف تا سال  هایرشته
تی ها و دلیل درستی یا نادرسگزینه های کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀتست(، پاسخ 044

 هر گزینه ارائه گردیده است.

، EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونهای منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

MSRT ،MHLE  ۶۱و ... تا اردیبهشت 

 یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑



 از همین مؤلف:

)چاپ جدید( های زبان()راهنمای جامع درک مطلب آزمون Fast Readingکتاب 

ی کارشناس کنکور درک مطلببخش  تالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای Fast Readingکتاب    
.تافلو  MSRT، EPT ،MHLE ،مختلف هایرشتهارشد و دکتری 

 Fast Reading کتابمختلف های قسمت
انواع  الزم برای پاسخ به هایرتاهه هر یک از آنها بر روی یکی از مبخش تشکیل شده ک 1این کتاب از    

.ستا ارائه گردیده نامهدرسیک بصورت  ی کتابهابخشیک از  هر .کندرکز میتم آزمونت سؤاالمختلف 

 هستندهای مختلف کتاب به شرح زیر بخش: 

ا بی به زبان ساده درس : در این قسمت سعی شده تا مباحثبه زبان سادههر بخش نکات  و آموزش توضیح. 1

داده شوند. توضیحمثال 

دهی به و چگونگی پاسخ های مختلفدر آزمون درسباحث هر : در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مدر آزمون. 0

 ارائه شده است. تستی با ذکر نکاتآنها 

سؤاالتی نمونه یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل  ،در انتهای هر بخش: Sample Testقسمت . 1

 .نداها از مباحث آن بخش مطرح شدهناست که در آزمو

 (تست 121متن ) 05 و تست( 52) آزمون جامع یکنیز : در انتها مختلفهای های آزمونتست و جامع نآزمو. 2

 های مختلف قرار داده شده است.وناز سؤاالت آزم

 یه. توصستاه شده آنها آورد ۀبا ترجم های زبانزمونآمهم  : در این بخش واژگانواژگان مهم ۀناملغت. 2

 .یددقت مطالعه کرده و به ذهن بسپارلغات را به ینا شودیم

ما به  یاینترنت وبگاهتوانید به می ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون برای تهیۀ این کتاب
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)نشانی 



سراسر کشور در لیفیتأ هايکتاب راکز فروشم برخی از

1
 تهران

1فروشگاه انتشارات جنگل
 یابانخ ین،فرورد 12 یابانانقالب، خ یابانالب، خانق یدانم

 یدجاو یريمن به یدهنرس ،نژادیلباف

2
 تهران

2جنگل تروشگاه انتشاراف  
فروردین، جنب ساختمان تعزیرات 12 ان انقالب، خ انقالب، خمید

 تهران3
 کتابفروشی راه رشد

ین و اردیبهشتفرورد 12 یابانخ بین انقالب، خیابان

هاي زبان میدان انقالبکتابفروشی کلیۀ    تهران 4

 اصفهان 5
1فروشگاه انتشارات جنگل  

فلکه نگهبانی، خیابان خلیفه سلطانی، گاز سابق، خانه اصفهان،
 روبروي تقاطع دوم

 اصفهان 6
2فروشگاه انتشارات جنگل  

 ارباغ باال، چهارراه نظرخیابان چه 

 اصفهان 7
3فروشگاه انتشارات جنگل  

 خیابان آمادگاه، روبروي هتل عباسی

 قم 8
فروشگاه انتخاب

، ساختمان مهر20انتهاي کوي ، معلم غربیخیابان چهارراه شهدا، 

ترش 9  
نگلفروشگاه انتشارات ج  

خیابان سعدي، مقابل بازار روز، نبش خیابان شهید نوري

 تبریز 10
کتابفروشی آفتاب

خیابان شریعتی جنوبی، جنب بانک ملی، زیرزمین

 تبریز 11
کتابفروشی فروزش

روبروي کوي بزرگمهر ،ارراه آبرساننرسیده به چه ،خ امام

 تبریز 12
 کتابفروشی زبان آکادمیک

فلکه دانشگاه، برج بلور

 مشهد 13
کتابفروشی فرزانه

28خ سعدي، پاساژ مهتاب، ط همکف، پ 

 مشهد14
کده آفاقزبان

احمدآباد، اول مالصدرا، پاساژ پردیس 

 مشهد15
پردیس کتابفروشی

میدان آزادي، دانشگاه فردوسی، جنب دانشکده علوم اداري و 
 اقتصاد



 اهواز61
 کتابفروشی رشد

بین سیروس و نادري ،خ حافظ

 اهواز71
 خانه کتاب زبان

تربت و کاشان ینب ،یاصل یابانخ ،يسعد يکو ،گلستان

 اهواز81
 کتابفروشی شرق

333پ  ،بین نادري و سیروس ،خ حافظ شمالی

 شیراز91
مدرنکتابفروشی 

آناهیتا ساختمان را،ن مالصدباخیا

 شیراز20
محمديکتابفروشی 

تروبروي خیابان اردیبهش ،ابتداي خیابان مالصدرا ،میدان نمازي 

 کرمانشاه21
سروشکتابفروشی 

میدان آزادي، خ پست شهید قندي

 کرمانشاه22
اندیشهکتابفروشی 

خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقۀ همکف 

 کرمانشاه23
 کتابفروشی سروش نو

، دست راست، پاساژ سروش، طبقه دوماعظم یردبخیابان 

 کرمانشاه24
 کتابفروشی شهر زبان

الهیه، سمت چپ طرفبهچهارراه سنگر، 

 کرج25
کتابفروشی بهمن

میدان ،گوهردشت اول فلکه ،حصارك میدان ،چهار راه طالقانی
 دگانآزا

 گرگان 26
 کتابفروشی جنگل

یدان شهرداري، پاساژ شیرنگیم

 گرگان 27
کتابفروشی فرهنگ

20آفتاب  خیابان خمینی،

 کرمان 28
کتابفروشی شهر زبان

ز قبل ا ،راه طهماسب آبادبه چهار یدهنرس ،یبهشت یدشه یابانخ
 نمجتمع ارغوا، شانهفروشگاه خانه و کا

 کرمان 29
رسانکتابفروشی کتاب  

 33نبش کوچه  ،راه احمديسه

 خرم آباد 30
کتابفروشی دنیاي زبان

یسمت میدان تختهب ،چهارراه فرهنگ



 همدان 31
کتابفروشی جهان دانش

ابتداي خیابان شریعتی، میدان امام 

 بابل 32
  کتابفروشی گویش

جنب سینما انقالب ،خ هفده شهریور

 ارومیه 33
آواتاك آموزشگاه زبان  

ارومیه، خیابان امامت، ابتداي کوي مهندسین

 سمنان 34
کتابفروشی اشراق

عصرجنب مسجد ولی ،عصربلوار ولی

 شاهرود 35
کتابفروشی معین

اباییجنب ساختمان پزشکی ب ،بهمن 22خیابان

 یزد 36
کتابفروشی فدك

ابتداي خیابان فرخی ،میدان باغ ملی

 بندرعباس 37
کتابفروشی پنج استاد

بلوار دانشگاه

 سنندج 38
کتابفروشی کمبریج

انتجاري کردست مجتمع ،خیابان پاسداران

 مریوان 39
تابفروشی اندیشهک  

طبقه دوم ،پاساژ عدالت ،خیابان جمهوري 

 ایالم 40
کتابفروشی رشد

باالتر از مسجد والیخیابان والیت، 

 بجنورد 41
کتابفروشی فرزین

تاجفر پاساژ ،خیابان طالقانی شرقی 

 بیرجند 42
کتابفروشی خوارزمی

ساختمان  ،100پالك  ،2مدرس  ،بلوار مدرس ،میدان ابوذر
 خوارزمی

ریزنی 43  
الجکتابفروشی ک

ومطبقه د ،پاساژ زحلی ،خیابان قدس

 پرفروش هايتوانید کتابهمچنین، شما عزیزان می Fast Grammar، Fast Reading ، بانک
سایت هاي معتبر یا از وبرا از کتابفروشیو ...  EPT ،Fast Vocabسؤاالت 

FastZaban.com.www .تهیه نمائید 
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