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 0011 تیر ۵صبح شنبه  -نوبت اول -آزمون کنکور وزارت بهداشت

Section A: Reading Comprehension 

In this section, there are three passages, each with 5 questions. Read each 
passage carefully. Then choose the best choice (a, b, c or d) to answer the 
questions under the passage. Choose your answer only based on the 
information in the passage. 

 

Passage 1 
     Academic incivility is generally defined as a learner’s undesirable act 
interfering with a cooperative learning atmosphere. It can take many forms; in 
addition to inappropriate, rude, offensive, or bullying behaviors, other acts of 
incivility may include academic dishonesty, over-participation (or domination 
attempts), and under-participation.  
     The following advice is suggested on how to reduce incivility with a proactive 
stance and how to address it when it does occur. First, use the syllabus to set 
expectations; introduce the respectful behavior and academic integrity 
standards; also, define appropriate conduct and social expectations in advance. 
Second, try to make a model by positive attitudes and behaviors; demonstrate 
the behaviors you expect from your students. Third, reduce feelings of 
detachment by encouraging polite acts and include everyone in the classroom 
in activities; learners feel somewhat detached when they are denied of 
opportunities to participate.  
     If frequent cases of incivility occur in your instructional setting, a simple 
reminder of the expectations of the course will be enough to get a student on 
track; otherwise, a private conference with the student will be required to 
address the causes of the incivility and to clarify expectations. However, 
inhibitory policies and penalties should be enforced only after thorough 
exploration. 
 
131. Which of the following should be performed before issuing any policies 
about punishment? 
a) sending a simple reminder of appropriate behavior 
b) conducting a full investigation of the case 
c) reducing feelings of offensiveness 
d) enforcing cooperative learning 
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132. It is inferred from the passage that ………..……... . 
a) over-participation is favored by the author 
b) a simple reminder is rarely enough to stop incivility 
c) students’ feelings of belonging should be appreciated 
d) students’ respectful behavior should not be expected 

133. The second advice suggests that teachers …………….….... .  
a) provide learning opportunities for all participants 
b) address the causes of the appropriate conduct 
c) explain the rules and content of the course 
d) Show the right behavior in practice 

134. According to the passage, an individual consultation session with ………….. 
is recommended to discuss the causes of incivility.  
a) those repeating undesirable behaviors  
b) all students who take the course  
c) learners denied of learning opportunities  
d) the students unfamiliar with the syllabus  

135. The author’s standpoint is ………….….. to reduce incivility.  
a) to take preventive measures  
b) to oppose social expectations  
c) to take harsh punishment  
d) to introduce new policies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

و  تشریحیبا پاسخ وزارت بهداشت  هایکنکوربرای دریافت سؤاالت   

  www.FastZaban.com سایتآزمون، به وب تحلیل
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های کلیدیپاسخ  

131.  2 134. 1 
132. 3 135. 1 
133. 4  
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Passage 2 
     Computers are now a key part of children’s private worlds. “The Internet is 
now an essential part of most young people’s lives,” says the study, with 85% of 
5 to 16-year-old ones accessing the Net, and over a third (including a quarter of 
5 to 6-year-old ones) owning a computer or laptop of their own. On average, 
they go online just over four times a week, spending two hours each time.  
     The survey shows a rise in the use of the Internet, particularly among younger 
children, driven primarily by a boom in the use of social networking sites, 
primarily Bebo. Communication, says the report, “has overtaken fun (e.g. online 
games) as the main reason to use the Internet and study is now far behind”. 
Almost three quarters (72%) of children have visited a social networking site, 
and over a half have set up their own profiles sometimes lying about their age 
to sidestep minimum age safeguards. Children as young as eight are now signing 
up.  
 
136. According to this passage, more than two thirds of 5 to 16-year-old young 
people …………………..…….. .   
a) surpass others in the use of the Internet  
b) spend 4 hours a week on the Internet  
c) own a laptop or desktop computer  
d) have the facilities to surf the Net  

137. According to the passage, the increased use of the Internet by young 
people is mainly because they ………….….. .    
a) want to have a profile in the Net as others do  
b) are increasingly using social networking sites  
c) just want to have a hobby to spend time with  
d) sidestepped minimum age safeguards to sign up  

138. Why young people use the Internet is …….…….. in the mentioned survey.  
a) not documented 
c) exaggerated 

b) not addressed 
d) specified 

139. Which of the following is implied from the passage? 
a) Singing up of the youth should be totally avoided. 
b) Occasionally, children are not honest about their identity. 
c) Children are monitored when visiting a social networking site. 
d) The figures and numbers about online games are up-to-date. 
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140. It is inferred from the passage that ………..………….. .     
a) children are not properly monitored when using the Internet  
b) fun is the number one reason for using the Internet by the youth  
c) children use the social networks mostly for their studies  
d) young children are legally allowed to set up a profile for themselves   
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 ۀخان» تیسا ـیآمار رسماد به ـبا استن ،یوندهـرداد زنگيـمهاستاد  یآموزش-یفیتأل گروه

 است. ۰۰۱۱ تا 69 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب

 «کتاب ۀخان» تیسانام آن را در  دیتوانیکتاب م کیهای اطالع از تعداد چاپ یبرا -

(www.ketab.irجستجو کن )دی. 
 ۀخان» تیسا)از  ریز نکیدر ل دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

 :دیمالحظه بفرمائ («کتاب
 

https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187 
 
 

  
های کلیدیپاسخ  

136. 4 139. 2 
137. 1 140. 1 
138. 4  
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Passage 3 
     We all know that there are different degrees of intelligence, but it is perhaps 
less understood that the way we think about intelligence may be influenced by 
the society we live in, and that even within one society, standards can change 
over time. For example, since the rise of a scientific culture, the intelligence of 
the scientist has been greatly valued. Therefore, scientific thinkers and 
theoreticians like Albert Einstein and Hawking have been considered the most 
intelligent. 
     Today, it is recognized that people have different degrees but also different 
kinds of intelligence and that the ability to think scientifically (i.e. the capacity to 
use logical deduction and factual evidence to solve problems) is just one kind. 
For example, the ability to create things of beauty such as painting or a musical 
composition demonstrates another kind of intelligence, which could be called 
artistic intelligence. Political and social leaders all have interpersonal intelligence 
— the talent to understand and to manage other human beings. The ability to 
organize facts into a clear argument, to master languages, and to create stories 
about imaginary people and situations can all be considered as separate kinds 
of intelligence. From this perspective, the average person has different but 
“normal” amounts of each type of intelligence, while a genius is a person with 
an outstanding brilliance in at least one kind of intelligence. 
 
141. The main idea of the second paragraph is that ………………..... . 
a) scientists are more intelligent than other people in the society 
b) the intelligence of a genius is different from a “normal” person 
c) intelligence is represented in various types and different degrees 
d) one’s intelligence is highly influenced by the society they live in 

142. According to the passage, regarding an average person and a genius, 
………………………... .  
a) the former has at least one type of intelligence more than the latter 
b) the latter is exceptionally notable in at least one kind of intelligence 
c) the average person is remarkably more brilliant at scientific intelligence 
d) both persons have all types of intelligence to a literally remarkable degree 

143. Interpersonal intelligence refers to the ability to …………….…….. . 
a) solve problems 
c) develop arguments 

b) direct people 
d) نداشت 
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144. Albert Einstein and Hawking ……..………... scientific culture. 
a) laid the foundation of 
b) introduced the idea of 
c) owed their intellectual fame to the rise of 
d) introduced their theories before the rise of 

145. According to the passage, scientific thinking ability is considered as 
…………..….. of intelligence. 
a) the main type 
c) the only manifestation 

b) only one example 
d) the highest degree 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های کلیدیپاسخ  

141.  3 144. 3 
142. 2 145. 2 
143. 2  
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Section B: Vocabulary Items 

Read sentences 146 to 160 carefully. Then choose the best choice (a, b, c or d) 
to complete the blank space in each question. 

 
146. The manager was keen to ….……..…. the diverse options of the newly 
installed system, and make use of them to enhance the productivity of the 
company.
a) discern b) dispatch c) disperse d) dismay

147. Scientists have reached a ….…..…. by unanimously agreeing that all types 
of vaccines can boost our immunity against the Covid-19 disease.
a) controversy 
c) conflict 

b) contradiction 
d) consensus

148. In a court ruling, the family was entitled to insurance ….……...…. for a 
medical error committed by the hospital.
a) reimbursement 
c) admission 

b) management 
d) confession

149. Some problem staff in our department regularly tend to ……..……. every 
policy decision and hamper any imaginable progress.
a) consent to 
c) collide with 

b) acquiesce in 
d) comply with

150. The learners need an ……..……. course, with long-time full-day instruction, 
to improve their language proficiency.
a) abridged b) intensive c) intrusive d) abrupt

151. The Central Hospital next to our university ….…….….…. a wide range of 
services, to help patients get access to all they need.
a) overlooks b) restricts c) hinders d) renders

 
 
  

های کلیدیپاسخ  

146. 1 149. 3 
147. 4 150. 2 
148. 1 151. 4 
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 یراها بد و از آنبو زیرک شدهتازه نصب ستمیمختلف س یهانهیگزک و در صیتشخ در ریمد»  aگزینۀ . ۰۰9
 «کند.میشرکت استفاده  یوربهره شیافزا

a .دنیفهم؛ دادن صیتشخ ( کتاب ۷۹۱لغت سوم صفحۀ Fast Vocab (MA, PhD)) 

b . ]... ،[ شکست دادن ]بازی؛ ( فرستادنشتاب )با]کاال، پیغام(۳۸۲ لغت آخر ص Fast Vocab (MA, PhD)) 

c . ](کتاب ۸۱لغت دوم صفحۀ )، پراکنده کردن؛ پخش کردن نه شدپراکند]مردم/ جمعیت 

d .(کتاب ۳۵۲صفحۀ  انتهای)کردن  زده کردن، نگرانهراس 

ما را در  یمنیا توانندیها مانواع واکسن ۀکه هم انددهیرس جهینت نیبه ابا اتفاق آرا دانشمندان »  dگزینۀ . ۰۰۷
«.دهند شیافزا COVID-19 یماریبرابر ب

a .(کتاب ۳۲۱صفحۀ  وسط) جروبحث، بحث 

c .(کتاب ۳۲۵ لغت آخر ص) رتیمغا ،یناسازگار 

b .(کتاب ۲۲۲صفحۀ  ابتدای) رتیتناقض، مغا 

d . (کتاب ۲۵صفحۀ  کادر وسط) عمومى(توافق )آراى

 بازپرداخت حق مارستانیشده توسط بمرتکب یپزشک یخطا خاطرب ،یحکم دادگاه کیدر »  aگزینۀ . ۰۰۸
«.دشده دا خانواده به آن مهیب

a .( ۷۳۵صفحۀ  انتهایبازپرداخت، جبران خسارت) 

c . (۲۱ صفحۀ وسط) ورود ۀاجازپذیرش، اعتراف؛ 

b .(۳۱۷لغت دوم صفحۀ ) یسرپرست ت،یریمد 

d .( ۲۱صفحۀ  انتهایاعتراف، اقرار)

و  دکننیم مخالفت ایراهبردی میهر تصمبا  اغلبما  ادارۀ در نیآفرمسئله از کارکنان یبرخ»  cگزینۀ . ۰۰6
«.شوندیم یتصورقابل شرفتیپهرگونه مانع 

a .(۲۵صفحۀ  دوملغت )؛ موافقت کردن راضى بودن 

c .(کتاب ۳۲۵صفحۀ  اوللغت ) مخالفت کردن 
b .( موافقت کردن، تن در دادنیلیمی)با ب 
d .(۷۳۱صفحۀ  وسط) کردنی رعایت کردن، پیرو

را  خود یدارند تا مهارت زبان ازیروزانه، ن مدتی، با آموزش طوالنفشرده ۀدور کیبه  رانیفراگ»  bگزینۀ . ۰۵۱
 «.بهبود بخشند

a .(۲۱۶ ص دوملغت مترادف ) شدهمختصر، خالصه 

c .(۷۱۲صفحۀ  آخرلغت ) ناخوانده، مزاحم 

b . (۷۷۵صفحۀ  کادر)]کالس/ دوره[ فشرده 

d .(۲۳۸صفحۀ  وسط)ی ناگهان، ناغافل، آن 

 مارانیتا به ب کندیارائه ماز خدمات را  یاگسترده فیدانشگاه ما ط کنارِ یمرکز مارستانیب»  dگزینۀ . ۰۵۰
 «.ندباش شتهدا یدارند دسترس ازیآنچه ن رکمک کند به ه

a . (۷۱۸ آخر صلغت ) کردن یپوشچشم ،گرفتننادیده 
c .(۷۵۲لغت اول صفحۀ )؛ کُند کردن مانع شدن 

b .،(۷۵۲صفحۀ  اوللغت ) محدود کردن[ ... ]اندازه، مقدار 
d .،(۳۶۳صفحۀ  انتهای) کردن ارائه فراهم کردن

  

 Fast Vocab (MA, PhD) کتاب بعد از معنی هر گزینه، آدرس آن لغت در: توجه  

 آورده شده است. وندیمهرداد زنگیه استاد( و دکتریواژگان جامع ارشد )
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152. Following the rising inflation, the government adopted the policy of cost 
….………. to reduce prices.
a) commencement 
c) indulgence 

b) containment 
d) uplifting

153. Compared to the limited effort they make, some lucky learners may 
achieve more than they ….…..….. in the exams they take.
a) deserve b) conserve c) preserve d) observe

154. With the outbreak of the Covid-19 disease, rigorous effort was 
undertaken by medical scientists worldwide to …..……. the virus.
a) allege b) combat c) pervert d) peruse

155. Indoor air pollution is caused by the ….…..…. of contaminants that come 
primarily from inside the buildings, although some originate from outdoors. 
a) accumulation 
c) adjustment 

b) accommodation 
d) adhesion

156. Without many years of ….……...…. experiments, researchers could have 
never been enabled to obtain such impressive achievements.
a) malicious b) spurious c) arduous d) suspicious

157. The ……….……. of the new financial year signals the implementation of 
novel organizational strategies.
a) contamination 
c) coincidence 

b) annihilation 
d) commencement

 

  

های کلیدیپاسخ  

152. 2 155. 1 
153. 1 156. 3 
154. 2 157. 4 
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 «.اتخاذ کرد هانرخکاهش  یرا برا هاقیمتمهار  استی، دولت سندهیفزا بدنبال تورم»  bگزینۀ . ۰۵۱
a .(کتاب ۷۲۳صفحۀ  دوملغت ) آغاز، شروع 

c .(۸۲صفحۀ  مششلغت ) لوس کردن، یروادهیز 

b .(۹۱صفحۀ  اوللغت ) ، مهاریریجلوگ ،یبازدار 

d .افزایش

شانس ممکن است ان خوشفراگیراز  ید، برخدهنیکه انجام م یبا تالش محدود سهیدر مقا»  aگزینۀ . ۰۵۱
 «، برسند.آنهاست اقتیله از آنچ شیب ییدهند به دستاوردهایکه م یدر امتحانات

a .ِداشتن )... را( بودن، استحقاق ... سزاوار ( کتاب ۳۱۶صفحۀ  اوللغت Fast Vocab (MA, PhD)) 

b .(۳۳صفحۀ  اوللغت ) کردن ی، نگهدارحفظ کردن 

c . (۳۷صفحۀ  آخرلغت ) محافظت کردن ؛کردن حفظ فاسد شدن، ...[ ،صدمه ،خطر]در مقابل 

d .(۷۳۱صفحۀ  مچهارلغت ) رعایت کردن[ قانوندیدن؛ ]متوجه شدن،  ؛مشاهده کردن 

 یبرا یدیشد یهادر سراسر جهان تالش ی، دانشمندان پزشکCOVID-19 یماریب وعیبا ش»  bگزینۀ . ۰۵۰
 «.انجام دادند روسیو نیبا ا مبارزه

a .(۳۷۵صفحۀ  مچهارلغت ) )بدون مدرک و اثبات( اظهار کردن 

b .(۷۳۸صفحۀ  اوللغت ) تقال کردنکردن؛  مبارزه 

c .(۲۷۹صفحۀ  جدول) گمراه کردن، منحرف کردن 

d .(۲۱۱صفحۀ  مچهارلغت ) دقت خواندن، مطالعه کردنبه 

اول از داخل  ۀاست که در درج ییهاندهیآالتجمع از  یداخل ساختمان ناش یهوا یآلودگ»  aگزینۀ . ۰۵۵
«.ندآییها از خارج از ساختمان ماز آن یاگرچه برخ ند،یآیساختمان م

a .(۲۸صفحۀ  انتهای) انباشت ،تجمع 

c .(۵۸صفحۀ  مچهارلغت ) تنظیم؛ سازگاری 

b .(۲۶۲و دوم ص   ۵۹لغت آخر ص ) جا، محل سکونت 
d .یدگیچسب ،یدگیچسبهمبه

 یریچشمگ یدستاوردها نیتوانستند به چنمی، محققان هرگز نسخت ۀها تجرببدون سال»  cگزینۀ . ۰۵9
 «.ابندیدست 

a .(کتاب ۷۶۹صفحۀ  مچهارلغت ) بدخواه، بدجنس، بدسرشت 

b .(۳۱۶صفحۀ  دوملغت )ی جعل ،یقالب ن،یدروغ 

c .(۷۶۵صفحۀ  مششلغت ) فرسابار، طاقتسخت، دشوار، مشقت 

d .(۷۹۳صفحۀ  ومسلغت ) بدگمان شکاک، ؛مشکوک ،زیبرانگشک 

 «.است دیجد یسازمان یهایاستراتژ یاجرا ۀدهندنشان دیجد یسال مالآغاز »  dگزینۀ . ۰۵۷
a . (۲۲۶صفحۀ  دوملغت )آلودگی 

b .(۷۱۲صفحۀ  ومسلغت ) ، فنانابودى 

c .(۲۵۲صفحۀ  آخرلغت )ی ، همسانانطباق ؛تقارن ،یزمانهم 

d .(کتاب ۷۲۳صفحۀ  دوملغت ) آغاز، شروع
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158. The argument is full of fundamental flaws and suffers from ….………. on 
certain grounds.
a) irrationality 
c) eminence 

b) precision 
d) intellectuality

159. The committee members found the presentation rather ….………. and did 
not arrive at a convincing conclusion at the end of the lecture.
a) precise b) dubious c) accurate d) relevant

160. You have no reason to be ….….……. of the future, just because the future 
is equally unpredictable for everyone.
a) repressive 
c) apprehensive 

b) appreciative 
d) representative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 درک مطلب گرامر وجامع و باکيفيت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهيۀ

به سایت  وندیمهـرداد زنگيـهبا تدریس استاد وزارت بهداشت  هایکنکور

www.FastZaban.com  
مرادی    03070006000مراجعه نمایيد:      

 لينک مستقيم:

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

 

کلیدیهای پاسخ  

158. 1 160. 3 
159. 2  
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 «.ردبیرنج م هانهیزم یدر برخ بودن یمنطقریغاست و از  یاساس یهاایراداستدالل پر از  نیا»  aگزینۀ . ۰۵۸
a .(۹۶صفحۀ  آخرلغت ) بودن یمنطقریغ 

b . از ریشۀ[precise «دقیق ]»(۳۵۸صفحۀ  اوللغت ) ظرافت ،یکارزهیر ،یدقت، موشکاف 

c .آوازه، شهرت [renown ]= ( ۷۱۸صفحۀ  اوللغت) 

d .(۹۷صفحۀ  مچهارلغت ) یعقالن ۀقو، تیعقالن 

 یاکنندهانعق ۀجیبه نت یسخنران انیو در پا افتندی بهمم را نسبتاً یسخنران نآ تهیکم یاعضا»  bگزینۀ . ۰۵6
 «.دندینرس

a . (۳۵۸صفحۀ  اوللغت ) ؛ درستقاطع ح،یصردقیق؛ 

b .ُ(۷۹۳صفحۀ  ومسلغت ) ؛ مردد، بدگمانزیبرانگشک ؛نگ، نامشخصمبهم، گ 

c .(۷۱۸صفحۀ  اوللغت ) مربوط، وابسته 

d .،(۳۵۸صفحۀ  اوللغت ) اشتباه، صحیحبى...[  گیری،...[ دقیق؛ ]اندازه ]اطالعات 

 یه برابه همان انداز ندهیکه آ لیدل نیفقط به ا د،یشاب ندهیآنگران شما وجود ندارد که  یلیدل»  cگزینۀ . ۰9۱
 «است. ینیبشیپرقابلیهمه غ

a .(۸۲صفحۀ  ومسلغت ) کنندهسرکوب 

b .(۳۲۶صفحۀ  مپنجلغت ) سپاسگزار، متشکر، قدردان 

c .(۱۸صفحۀ  اوللغت ) مناکیدلواپس، نگران، ب 

d .(۷۲۹صفحۀ  ومسلغت ) انگریدهنده، بنشان انگر،ینما 
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 رسید: Fast Vocab پیشرفتۀلغات کتاب 

 
 

  Fast Vocab (MA, PhD)کتاب  pdfفایل  دانلود رایگانبرای 

 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:     وندیمهرداد زنگیهاستاد   تألیف   

https://zaya.link/FastVocab_pdf 
 

 

 

 :۰۰۱۱ تیر کنکور وزارت بهداشتتحلیل سؤاالت بخش لغات  ��
  بود متوسطسطح کلی سؤاالت این بخش. 

 مطالعۀ کتاب با Fast Vocab (MA, PhD) توانستند ما، داوطلبان می

 سؤاالت این بخش پاسخ دهند.  درصد ۵۹  بیش از راحتی بهبه
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Section C: Grammar Questions 

Read questions 161 to 170 carefully. Then choose the best choice (a, b, c or d) 
to complete the blank space in each question. 

 
161. The guideline asserts that it is now necessary that every medical student 
….….……. a mask in the clinical setting. 
a) to wear 
c) is wearing 

b) wears 
d) wear

162. “If I ….….……. you, I would totally remove sugar from my diet,” the doctor 
said to the diabetic patient. 
a) will be 
c) had been 

b) were 
d) have been 

163. The newly founded company was doing badly; ….….……., it closed down.  
a) owing to  
c) because of  

b) since  
d) consequently 

164. Recent research findings indicate that the COVID-19 is more deadly in 
people with obesity ….….……. they’re young. 
a) therefore 
c) because of 

b) even if 
d) due to

165. The young scientist ….….……. in New Delhi, but her husband has just been 
appointed there; so she doesn’t have any other choice. 
a) had better not to live 
c) shouldn’t have lived 

b) would rather not live 
d) mustn’t live

  

های کلیدیپاسخ  

161.  4 164. 2 
162. 2 165. 2 
163. 4  
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بایستی برای همۀ ، [necessary]اینجا  ل صفتـمکمدر نقش  یـهای اسموارهجملهدر   dگزینۀ . 9۰۰
 کتاب ، درس سوم۵است )بخش  d. پاسخ، گزینۀ استفاده شود[ wear]یعنی  شکل سادۀ فعلاز ها لـفاع

Fast Grammar.) 

 طیدر مح یپزشک یکه در حال حاضر الزم است که هر دانشجو کندیم حیتصر دستورالعمل نیا» :ترجمه
 «د.زنبماسک  کی بالینی

در صورت  remove wouldو فعل « اگر» ifبا توجه به کاربرد  ]مبحث ساختارهای شرطی[  bگزینۀ . ۰9۱
یاز داریم. ن گذشتۀ سادهمواجه هستیم و به یک فعل با زمان  شرطی نوع دومشویم که با یک تست، متوجه می

 Fast Grammarکتاب پرفروش  ۰9۷است. از طرفی، همانطور که در نکتۀ تستی صفحۀ  bپاسخ، گزینۀ 
 [I]اینجا  هاها، بعد از تمامی صیغهدر زبان رسمی و در آزمون to be در شرطی نوع دوم، برای فعلآمده، 

 (.Fast Grammarکتاب  ۰9)بخش  شوداستفاده می  wereاز

حذف  امییغذا میاز رژ ، شکر را کامالًبودمشما  یاگر من جا»گفت:  یابتید ماریبه ب پزشک» :ترجمه
 ««.کردمیم

و  was doing) دو فعلو مشاهدۀ  شماریفعلبا توجه به قانون  های جمله[دهنده]کاربرد ربط  dگزینۀ . ۰9۱
closed down) م.ـهیجاوم لـکام ملۀج ود اشـویم که بمتوجه می The … company و ما  فاعل اول

doingwas  هم  آن است. در جملۀ دوم فعلit و  فاعلclosed down دهندۀ ربط یکبه  ماست. پس، فعل
استفاده  گیریجهینتبرای « هجنتی در، بنابراین» consequentlyاز  است. dنیاز داریم. پاسخ، گزینۀ  جمله

است. بنابراین،  قیدیدهندۀ هم ربط sinceنیستند و  دهندهربط cو  aهای دقت کنید که گزینهشود. می
 .(Fast Grammarکتاب  ۱۰، صفحۀ ۰)بخش  شوندرد می cو  a ،bهای گزینه

 «شد. لیتعط ،جهیدر نت کرد؛یبد کار م سیسأتشرکت تازه» :ترجمه

رتباط ارای . پس، بareو  isداریم:  دو فعل قبل و بعد از جای خالی،ها[ واره]مبحث انواع جمله  bگزینۀ . ۰9۰
 even ifپاسخ تست ماست.  bنیاز داریم. با توجه به مفهوم، گزینۀ  دهندۀ مناسبیک ربطبه  وارهدو جمله این

 .(Fast Grammar، درس دوم ۵است )بخش  دهندۀ قیدی شرطیربط« حتی اگر»

جوان  اگر یحت ،یدر افراد مبتال به چاق COVID-19که  دهدینشان م جدید قاتیتحق یهاافتهی» :ترجمه
 «باشند، مرگبارتر است.

ترجیح »شویم که به مفهوم ها متوجه میبا نگاهی به صورت تست و گزینه ]مبحث اَشکال فعلی[  bگزینۀ . ۰9۵
ند. توانند با این مفهوم بکار رومی bو  aهای در گزینه had betterو  would ratherنیاز داریم. « دادن

بدلیل استفاده  aۀ و گزین استفاده شود فعلشکل سادۀ از  این دو بایستی فقط ازبعد ولی بایستی توجه کنید که 
 .(Fast Grammar کتاب ۰۱)بخش است  bپاسخ، گزینۀ  .شودرد می live toاز 

 ه کارب آنجادر  یتازگه، اما شوهرش بنکند یزندگ نویکه در دهل دهدیم حیترجدانشمند جوان  نیا» :ترجمه
  «ندارد. یگرید رۀاچ نیبنابرااست؛  منصوب شده
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166. A known Iranian company ….….……. to have been making a new brand of 
the Covid-19 vaccine which can bring about long-lasting immunity.  
a) says 
c) is said 

b) is saying 
d) has said

167. The World Health Organization reports that more than one billion vaccine 
doses ….………….……. globally over the past few months. 
a) have been administered 
c) have administered 

b) are being administered 
d) are administered

168. According to the academic calendar of the university, the semester 
….…….……. next month.
a) will ending 
c) ending 

b) end 
d) ends

169. If penicillin had not been discovered, many soldiers ….….……. in the first 
World War.
a) have died 
c) would have died 

b) were died 
d) who would die

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
های کلیدیپاسخ  

166. 3 169. 3 
167. 1 170. 2 
168. 4  
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 فعل مجهولیبه  company فاعل غیرجاندار[ بعد از فعلی مبحث معلوم و مجهول و اَشکال]  cگزینۀ . ۰99

 .نیستفعل  دهندۀ کارانجام companyنیاز داریم؛ زیرا 

 :(Fast Grammarکتاب  ۰۱)بخش  وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: توجه

 
 

و  ۰های )بخش است cپاسخ، گزینۀ شوند. نیستند، رد می مجهولیکه دارای شکل  dو  a ،bهای پس، گزینه
 .کتاب( ۰۱

 COVID-19از واکسن  دیجد گونۀ کیمعروف در حال ساخت  یرانیشرکت ا کیکه  شودیگفته م» :ترجمه
 «کند. جادیا مدتیطوالن یمنیا تواندیاست که م

اشاره و  over the past few months قیدبا توجه به ها و معلوم و مجهول[ ]مبحث زمان  aگزینۀ . 9۷۰
و  bهای پس، گزینه نیاز داریم. زمان حال کامل بهبه انجام کاری که از گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد، 

d با توجه به اینکه فاعل  شوند. همچنین،رد میdosesvaccine  فعل نیست، به حالت  دهندۀ کارانجام
و  ۰۱های خواهد بود )بخش( a)گزینۀ  administered been vehaنیاز داریم و شکل صحیح  مجهولی

 (.Fast Grammar کتاب ۰۱

ر ددوز واکسن  اردیلیم کیاز  شیبچند ماه گذشته  طیکه  دهدیگزارش م یسازمان بهداشت جهان» :ترجمه
 «.است شده ریقزتسطح جهان 

 فعلدر جای خالی به یک « ترم» semester فاعل مفردبرای  ها[زمانو  هملج اجزاء]مبحث   dگزینۀ . ۰9۸
شکل بایستی از  willهم بعد از فعل کمکی  aشود. در گزینۀ نیست و رد می فعل cمناسب نیاز داریم. گزینۀ 

نیز کاربرد  bدر گزینۀ شود. این گزینه هم رد می endingشد و بدلیل استفاده از استفاده می (end) سادۀ فعل
پاسخ تست ما خواهد بود  dنادرست است. بنابراین، گزینۀ  semester مفرد علافبعد از  end جمعفعل 

 (.Fast Grammar کتاب ۰۱و  ۰های )بخش

 «.رسدیم انیبه پا ندهیماه آ یلیدانشگاه، ترم تحص یدانشگاه میبا توجه به تقو» :ترجمه

در  eddiscover not been had گذشتۀ کاملفعل زمان  وع سوم[ وجودالگوی شرطی ن]  cگزینۀ . ۰96
 صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به الگوی شرطی نوع سوم:

 وارة اصلیجمله (if) وارة شرطجمله

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

 (.Fast Grammarکتاب  ۰9است )بخش  cپاسخ، گزینۀ 

 «.شدندیکشته ماول  یاز سربازان در جنگ جهان یاریکشف نشده بود، بس نیلیسیاگر پن» :ترجمه

  

 فاعل + be  toشکلی از فعل + (.p.p) قسمت سوم فعل
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170. Doing an experiment in the lab, ………..……..….……. .   
a) the microscope was broken by the technician 
b) the technician broke his microscope 
c) the technician’s microscope broke 
d) the microscope is being broken 
 
 
 
 
 
 
 

 مواجهیم. در شدهوارۀ وصفی کوتاهجملهبا یک  های وصفی[وارهشدۀ جمله]مبحث شکل کوتاه  bگزینۀ . ۰۷۱

 یک فعلو  یک فاعل به در جای خالی شده است وکوتاهحالت  … doing an experimentصورت سؤال، 

 مناسب نیاز داریم.

 است. در اصل: bپاسخ، گزینۀ 

The technician who was doing an experiment in the lab broke his microscope. 

 آید:بصورت زیر در می be (was)و فعل  whoدهندۀ وصفی و حذف ربط کوتاه شدنبوده که پس از 

Doing an experiment in the lab, the technician broke his microscope. 

 .(Fast Grammar، درس چهارم کتاب ۵)بخش 

 «را شکست. شکروسکوپیبود، م شگاهیدر آزما شیآزما کیکه مشغول انجام  نیسیتکن» :ترجمه

 

 

 

 

  

و  تشریحیبا پاسخ وزارت بهداشت  هایکنکوربرای دریافت سؤاالت   

  www.FastZaban.com سایتآزمون، به وب تحلیل

 .دیینمامراجعه  /FastZabant.me کانال تلگرامی ما یا

https://t.me/FastZaban
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دو در  ده هزار جلدیازفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarتاب پرفروش ک

 خیرسال ا
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 :۰۰۱۱ تیر کنکور وزارت بهداشتتحلیل سؤاالت بخش گرامر  ��

  بود. تقریباً سادهسطح کلی سؤاالت بخش گرامر 

 با مطالعۀ کتاب GrammarFast  راحتیبهتوانستند داوطلبان می ما 

 .سؤاالت این بخش پاسخ دهند  درصد ۷۶۶  به

 
 

 :(۰)نوبت  ۰۰۱۱سؤاالت بخش گرامر آزمون دکتری وزارت بهداشت تحلیل  ��

 ، تعداد:۰۰۱۱دکتری وزارت بهداشت بخش گرامر  تست ۰۱ از مجموع

 (،Fast Grammar ۰۱)بخش  هافعل و زمانتست از نکات مربوط به  ۱

 کتاب(، ۵)بخش  هاوارهانواع جملهتست از نکات مربوط به  ۱

 (،۰9)بخش  wishساختارهای شرطی و تست از نکات مربوط به  ۱
 و (،۰)بخش  اجزاء جملهتست از نکات مربوط به  ۰
 (،۰۱)بخش  معلوم و مجهولتست از نکات مربوط به  ۰
 

 بودند.)چاپ یازدهم(  Fast Grammarاز مباحث کتاب 
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 وزارت بهداشتهای منبع کنکور پکيج کتاب

  را از وندیمهرداد زنگيهاستاد تأليف  

 از طریق لينک زیر )ازیا  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

 :تهيه نمایيد پستی به سراسر کشور(رایگان با ارسال  -ما سایت

https://zaya.link/BehdashtFast 


