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 0011 تیر ۵شنبه  عصر -دوم نوبت  -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 
     As healthcare systems across the globe continue to experience persistent and 
turbulent changes, the appeals and opportunities for healthcare professionals, 
especially nurses, to provide effective and visionary leadership to address the 
challenges and consequences of system reform have never been greater. 
Economic constraints that trigger demands for new models of care with skills, 
leading to a reduction in costs, are significant in many countries and contribute 
to a climate of increased managerialism that promotes efficiencies at the 
expense of positive transformative changes in care quality. Ongoing concerns 
about nurse and leader shortages along with complaints of overloaded and 
disenchanted nursing workforce point to the importance of desirable and 
productive work environments in sustaining the nurses’ health and well-being. 
Despite the widely recognized importance of leadership in creating healthy work 
environments, there is much debate in the literature as to what constitutes 
effective leadership in a context of these dynamic workplace challenges. 
Effective leadership practices to address these challenges must be informed by 
current empirical findings of the effects of nursing leadership styles on nurses’ 
outcomes.  
 
131. According to the passage, the nurses’ health and prosperity depend on 
the …….……………….. .     
a) favorable and productive work settings  
b) atmosphere of increased managerialism  
c) needs for innovative models of skillful care  
d) existing worries about nurse shortages  

132. Which of the following is lost as a result of overreliance on increased 
managerialism?  
a) skills-based and new models of health care 
b) promotion of efficiency in health care quality  
c) constructive measures to enhance care quality  
d) economic limitations which reduce the costs  
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133. The relevant studies on effective leadership in challenging workplaces are 
………………...…... .      
a) really indisputable  
b) rather inconclusive  
c) highly convincing  
d) mainly positive  

134. According to the passage, a successful leader in nursing should …………... .     
a) recognize the significance of well-being at the expense of healthy work 
settings  
b) significantly contribute to the shortages and complaints of nursing workforce  
c) efficiently contribute to a climate of increased managerialism  
d) know the recent literature on how leadership styles affect the nurses’ 
outcome  

135. According to the passage, effective leadership in healthcare systems are 
mainly designed to ……….……………... .    
a) recognize positive transformative changes in care quality  
b) provide job opportunities for healthcare professionals  
c) address the challenges and consequences of system reform  
d) restrict demands for new models of health care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

و  تشریحیبا پاسخ وزارت بهداشت  هایکنکوربرای دریافت سؤاالت   

  www.FastZaban.com سایتآزمون، به وب تحلیل

 .دیینمامراجعه  /FastZabant.me کانال تلگرامی ما یا

های کلیدیپاسخ  

131.  1 134. 4 
132. 3 135. 3 
133. 2  
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Passage 2 
     Thirty years ago, infectious diseases were seemingly on the decline. 
Tuberculosis was defeated, smallpox was about to be eradicated, sexually 
transmitted diseases could easily be treated, and other afflictions of mankind, 
such as malaria, were expected to disappear one day. Some experts hilariously 
announced that we would soon be able to close the book of infectious diseases 
once and for all. Of course, that was before the beginning of AIDS in 1981, and 
before the discovery of the hepatitis C virus, as well as many other viruses 
capable of causing severe diseases in human.  
     A quick look at the history of medicine and medical sciences would have 
sufficed to understand that infectious diseases have accompanied humans ever 
since they opted for a sedentary lifestyle. While today we are better prepared 
to prevent and fight off infectious diseases, we are nonetheless condemned to 
coexist with them. In a world where overcrowded cities and high morbidity rates 
increase the potential for the rapid spread of pathogens, the role of efficient 
infectious disease task forces can therefore not be overestimated.  
 
136. The underlined word “them” in paragraph 2 refers to …….……... .       
a) pathogens  b) humans  c) viruses  d) diseases  

137. The writer’s purpose by mentioning the spread of AIDS in 1981 was to 
indicate that …………………………... .     
a) hepatitis C virus was a more dangerous disease than AIDS at that time  
b) there were other viruses that human beings had to overcome as well  
c) the rise of AIDS accelerated the process of declining infectious diseases 
d) having defeated infectious diseases, scientists merely focused on AIDS  

138. The writer of the passage advises the reader ……….…... infectious diseases. 
a) to prevent and fight off the newly discovered  
b) not to overestimate the means to fight against  
c) not to prepare themselves for a lifestyle with  
d) to opt for a sedentary lifestyle to eradicate  

139. Overcoming tuberculosis is one of the examples mentioned to show that 
………………………………... .  
a) tuberculosis and smallpox are almost similar to each other  
b) human beings have entirely overcome infectious diseases  
c) infectious diseases of the time were supposed to be under control  
d) scientists and doctors were far from defeating infectious diseases  
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140. Medical history provides evidence on the …………………………... .  
a) link between infectious diseases and a lifestyle with less physical activity  
b) better preparation of human beings to fight against infectious diseases  
c) sufficiency of human understanding of the infectious diseases  
d) preference of human beings for choosing a sedentary lifestyle  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

============================================================ 

 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. 3 
137. 2 140. 1 
138. 2  

 

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187
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Passage 3 
     To choose the best treatment option, the patients spend considerable time 
communicating with their insurance companies to determine the extent of their 
coverage, ensure that their treatment choice receives proper authorization, and 
interpret the bills as they arrive. All these activities must be accomplished while 
they cope with the fear, fatigue and nausea associated with their diagnosis and 
treatment. Moreover. patients often face an overwhelming volume of 
fragmented information, making it difficult for them to gain a proper overview 
and understand its relevance and implications for their many health-related 
decisions. A tool or system that highlights the multiple contexts of personal 
health information could facilitate different understandings of the same 
information. Accommodating different data formats into the same system has 
thus become the need of the hour and everyone seems to be working hard on 
developing newer, advanced electronic systems that can handle the increasing 
complexity. It is anticipated that when developed, these advanced systems will 
persist for many years to come.  
 
141. The passage tends to …………………... the patients face in benefiting from 
their insurance in choosing the optimal treatment plan. 
a) highlight the obstacles  
b) underestimate the difficulties  
c) exaggerate the problems  
d) downgrade the complexities  

142. Which of the following is correct about the electronic health systems?  
a) Their complexity will soon be resolved by insurance companies.  
b) They tend to complicate the fragmented health information.  
c) They will be soon replaced by insurance companies.  
d) They can ease up our understanding of health-related information.  

143. Patients difficulty in gaining a suitable overview of their health decisions 
is mainly due to the …..……... of the fragmented information.  
a) huge size  
c) complexity  

b) ambiguity 
d) unified nature

144. The underlined word “its” in the passage refers to …..…..……... . 
a) information relevance  
c) overwhelming volume  

b) proper overview 
d) fragmented information
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145. The passage considers the need for integrating the data by ……………... a 
unified system.  
a) ignoring the fragmented information to achieve  
b) incorporating different pieces of information into  
c) fragmenting additional information for  
d) using traditional models to create  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های کلیدیپاسخ  

141.  1 144. 4 
142. 4 145. 2 
143. 1  
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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. Managers should be ……...…..…. for enhancing the quality of care offered 
to the public as their main priority. 
a) equivocal 
c) accountable 

b) reciprocal 
d) invulnerable

147. Scientific collaboration at international levels can entail benefits which 
may be difficult to ….…….…. at the national level. 
a) constrain 
c) attain 

b) restrain 
d) detain

148. Her performance was carefully ….…....…. by the police for some clues 
before attending the interrogation meeting.
a) sustained 
c) perpetuated 

b) scrutinized 
d) precipitated

149. Apparently scientists have found a novel way to ….…....…. obesity by the 
manipulation of the genes responsible for weight gain. 
a) resolve 
c) revolve 

b) strive 
d) thrive

150. In response to the premium they get, the insurance company should duly 
…..…..…. hospitals for the services they provide for patients. 
a) replicate b) reimburse c) penalize d) retaliate

151. Some physicians nowadays tend to resort to any means to ….…..…. their 
income, with little attention to the harm that this could cause to their society. 
a) deteriorate b) curtail c) augment d) deflate

 
 
  

 t.me/FastZaban وندیاستاد مهرداد زنگیهکانال تلگرامی   

های کلیدیپاسخ  

146. 3 149. 1 
147. 3 150. 2 
148. 2 151.  3 
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 شود،می مومبه ع که توجهی تیفیک شیافزا ستی در قبالیبا خود یاصل تیعنوان اولوبه رانیمد»  cگزینۀ . ۰۰9
 «باشند.پاسخگو 

a .نامعلوم، نامشخص؛ ، مبهمچندپهلو (کتاب ۹۱۲م صفحۀ لغت چهار Fast Vocab (MA, PhD)) 

b .دوجانبه، دوطرفه، متقابل ( ۹11 ص دوملغت Fast Vocab (MA, PhD)) 

c .(کتاب ۲۱۲صفحۀ  اوللغت ) مسئول، پاسخگو، جوابگو 

d . متضاد[vulnerable «پذیر؛ حساسآسیب ]»(کتاب 1۷صفحۀ  اوللغت ) مصون ر،یناپذبیآس 

ها آنبه  یابیدستداشته باشد که  یرا در پ ییایمزا تواندیم یالمللنیدر سطح ب یعلم یکارهم»  cگزینۀ . ۰۰۷
 «دشوار است. یدر سطح مل

a . (کتاب ۹۵۷ اول صلغت )محدود کردن 

b . (کتاب ۹۵۵ دوم صلغت )کنترل کردن مانع انجام کار )کسی( شدن؛ 

c .(کتاب ۲۸ لغت آخر ص) بدست آوردن، کسب کردن 

d .(کتاب ۹۵1 دوم صلغت ) ؛ معطل کردنکردن یدر بازداشت نگهداشتن، زندان 

مورد  قتدبه سیتوسط پل سرنخچند  افتنی یبرا ییبازجو ۀحضور در جلسعملکرد او قبل از »  bگزینۀ . ۰۰۸
«.قرار گرفت یبررس

a .(۲۹صفحۀ  لغت پنجم) نگهداشتن ؛کردن حفظ 

c .(۲۲صفحۀ  لغت آخر) دنیتداوم بخش 

b . )(۷11صفحۀ  لغت پنجم) کردن یرسبر)با دقت 

d .(۲۵۲ لغت سوم ص) کردن، جلو انداختن عیتسر

ۀ[ ]عارض رفع یبرا ینوینروش به وزن  شیمسئول افزا یهاژن یدانشمندان با دستکار ظاهراً»  aگزینۀ . ۰۰6
«.اندافتهی دست یچاق

a .(کتاب ۲1۹صفحۀ  سوملغت ) کردن رفع /حل 

c .(۷۱۲ص  پنجملغت )گشتن  دن،ی)به دور محور( چرخ 

b .(۹۰۹ ص سوملغت ) ندیتقال کردن، )سخت( کوش 

d .(۹۲1 صاول  لغت) شکوفا شدن، رونق داشتن

ه به شدخدمات ارائه هزینۀ موقعبه دیبا ند،کیم افتیکه در یامهیحق ب ازایدر  مهیشرکت ب»  bگزینۀ . ۰۵۱
«.بازپرداخت کندرا  هامارستانیبتوسط  مارانیب

a .(۷۲۵ دوم صلغت مترادف ) تکرار کردن 

c .(۲۲۹صفحۀ دوم لغت ) تنبیه کردن، کردن جریمه 

b .(۹۲۵صفحۀ  لغت آخر)ن ردبازپرداخت ک 

d .(1۷۰صفحۀ دوم لغت ) کردن یتالف

 ،دهند شیافزاتا درآمد خود را  شوندیمتوسل م یالهیاز پزشکان به هر وس یبرخ اروزهین ا»  cگزینۀ . ۰۵۰
«ها وارد کند.آن ۀبه جامع تواندیامر م نیکه ا یبیبدون توجه به آس

a .(۲۰ص  اوللغت ) بدتر کردن 

c . (۹1صفحۀ  لغت آخر)افزایش دادن/ یافتن 
b .(۹۵1صفحۀ  ششملغت ) کردن محدودکردن،  مک 
d .(1۵ صفحۀ مترادف لغت سوم) کنف کردن ؛از تورم کاستن

 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. My students this year are not good at chemistry; they have just gained 
some ….…….…. knowledge of the field. 
a) rudimentary 
c) sophisticated 

b) complimentary 
d) complicated

153. A bowel ………..…. occurs when something blocks the patient’s intestine. 
a) induction b) obstruction c) evacuation d) purgation

154. Many HIV-positive patients prefer not to talk about their disease as they 
find consulting with others ………..……. . 
a) embarrassing 
c) granulating 

b) embracing 
d) gratifying

155. The new strains of the virus are more resistant and ….…....…., so more 
potent medications are needed to contain their spread. 
a) feeble 
c) virulent 

b) meager 
d) attenuated

156. As part of its objective, traditional medicine aims to ….…....…. the internal 
balance of the body by inducing natural sedative processes.
a) distort b) complicate c) restore d) resemble 

157. There was a/an ………..…. discipline in the conference events; indeed, they 
were very efficiently organized. 
a) admirable 
c) bizarre 

b) offensive 
d) weird 

 

  

و  تشریحیبا پاسخ وزارت بهداشت  هایکنکوربرای دریافت سؤاالت   

  www.FastZaban.com سایتآزمون، به وب تحلیل

 .دیینمامراجعه  /FastZabant.me کانال تلگرامی ما یا

های کلیدیپاسخ  

152. 1 155. 3 
153. 2 156. 3 
154. 1 157. 1 
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 مقدماتیدانش صرفاً یک ها آن ستند؛یخوب ن یمیش درس در یدر سال جار آموزان مندانش»  aگزینۀ . ۰۵۱
«اند.کسب کرده نهیزم نیدر ا

a .،(۲۶۲ م صلغت شش)ابتدایی  ،[ مقدماتی... ]دانش 

c .(شرفتهیپ  )(۷11 لغت سوم ص) ختهیفره ؛دهیچیپو 

b .(۲۷۹آخر صفحۀ لغت ) زیدآمیتمج ز،یآمشیستا 

d .(۷1۲ لغت سوم ص) سخت، پیچیده

«.کندیرا مسدود م ماریب ۀرود ]مسیر[ یزیکه چ دهدیرخ م یروده زمان انسداد»  bگزینۀ . ۰۵۱
a .زشیدر انگ [یشناسانیرو؛ ]]فرد[ انتصاب 
c .(۹۷1لغت اول صفحۀ ) دفع ه،یلتخنشینی؛ عقب 

b . ،(۹۵۶صفحۀ  دوملغت ) یسازمسدودانسداد 

d .یپاکساز ر،یتطه

 یراز ،صحبت نکنند شانیماریدر مورد ب دهندیم حیمثبت ترج یویآاچ مارانیاز ب یاریبس»  aگزینۀ . ۰۵۰
 «.دانندیم آورشرمرا  گرانیبا د تها مشورآن
a .(۷۹1صفحۀ  اوللغت ) آور، خجالتآورشرم 

b .embracing  لغت رایجی در زبان انگلیسی نیست؛ ولیembrace گرفتن، بغلدر آغوش » به معنی 
 (۷۲1آخر صفحۀ لغت ) هست «کردن؛ پذیرفتن   

c .]زی به حفظ کردن آن نیست(ا)این گزینه هم پِرت هست؛ نی بندىدانه ]معمارى 
d .بخش بخش، لذترضایت( کتاب ۲۷صفحۀ  آخرلغت Fast Vocab (MA, PhD)) 

هار م یبرا یتریقو یداروها نیهستند، بنابرا زاتریماریبتر و مقاوم روسیو دیجد یهاهیسو»  cگزینۀ . ۰۵۵
«است. ازیها مورد نانتشار آن

a .(1۲لغت پنجم ص ) ثمربی ؛، ضعیفحال، بىسُست 

c .(1۲لغت سوم ص ) بدخواه ؛]بیماری، ...[ مهلک، مُسری 

b .(۹۲۵ص  ومسلغت ) کم ،ینابسنده، ناکاف 

d .(۲۷صفحۀ  دوملغت ) شده؛ ]فرد[ نحیفضعیف

 ایجاد از طریقبدن را  یتعادل داخل تا دوشکمیاز هدف خود  یعنوان بخشبه یطب سنت»  cگزینۀ . ۰۵9
 «.کند ایاح یعیطب یبخشآرام یندهایفرآ
a .(کتاب ۷۶۱اول صفحۀ لغت ) تحریف کردن، ...[ ]حقیقت؛ از ریخت انداختن 

b .(۷1۲م ص پنجلغت ) دشوار کردن 

c .(۲۱۲لغت سوم صفحۀ ) خود( بازگرداندن ۀیبه وضع اول) ؛گرداندن، پس دادنباز 

d . (۷۲۵صفحۀ  لغت آخر) ا(ب)همانند بودن )با(، شباهت داشتن 

 ادهادیرو نیوجود داشت؛ در واقع، ا یبرانگیزتحسینکنفرانس نظم و انضباط  یدادهایدر رو»  aگزینۀ . ۰۵۷
 «.ددنبو سازماندهی شده یثرؤم رطوب

a. (۲۲۱م صفحۀ هفتلغت ) نیتحسقابل ،برانگیزتحسین 

b .(11لغت دوم ص ) ؛ زنندهزیآمنیتوه 

c .(۹۷1لغت دوم صفحۀ ) بیوغربیعج 

d .(۹۷1لغت اول صفحۀ ) ، غیرعادىبیوغربیعج
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158. Many vitamins cannot be ….…..…. by the body itself and must be obtained 
from the diet or dietary supplements. 
a) synthesized 
c) expelled 

b) consumed 
d) excreted

159. Good nutrition is essential for both normal body ….…..…. and the recovery 
from illnesses. 
a) dwindling 
c) disintegration 

b) functioning 
d) decomposition 

160. The ministry of health …..…..…. the physician’s medical license due to his 
repeated violations of the law. 
a) revoked 
c) reiterated 

b) revived 
d) reverberated 
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و  ییغذا میرژ طریق از ستییو باسنتز شوند توسط خود بدن  توانندینم هانیتامیاز و یاریبس»  aگزینۀ . ۰۵۸
 «.ندیدست آب ییغذا یهامکمل ای

a .(۷۰۰دوم صفحۀ لغت ) کردن دی( تولو ...تر ساده باتیترک ختنیسنتز کردن، )با آم 

b .(۹۲۶صفحۀ  سوملغت )؛ خوردن هدر دادن [و غیره وقت، ...[ مصرف کردن؛ ]سوخت ،]وقت 

c .(۲1۶صفحۀ  سوملغت ) کردن رونیب)از کشور( ؛ کردن، اخراج کردن رونیب، ...[ ]مدرسه 

d . )ختنیدفع کردن، برون ر)از بدن 

 «است. یضرور هایماریبهبود از ب یبدن و هم برا عادی عملکرد یخوب هم برا ۀیتغذ»  bگزینۀ . ۰۵6
a .(۹۵چهارم صفحۀ لغت )، کم کردن کاهش 

b .(۷۲۲لغت آخر صفحۀ ) کردکار ،کردعمل 

c .(۷۶۲صفحۀ  آخرلغت ) فروپاشی ،یختنفرور 

d .(۲1صفحۀ  سوملغت )ی دگیپوس ؛یواپاش ه،یتجز 

 «.کردل باطنقض مکرر قانون  لیدلپزشک را ب آن یپزشک پروانۀوزارت بهداشت »  aگزینۀ . ۰9۱
a. [نامهیگواه ،قانون]... ،(۹۶1اول صفحۀ لغت ) باطل کردن، لغو کردن ، مجوز، توافق، تصمیم 

b .(۲۱۲م صفحۀ سولغت ) احیا کردن، )دوباره( رواج دادن، زنده کردن 

c .(۹۱۶صفحۀ  آخرلغت ) تکرار کردن، دوباره گفتن 

d . ،(۲۹1صفحۀ  اوللغت ) انداختن نیطن؛ شدن /منعکس کردن [صدا]پژواک کردن 

 

 

 

  

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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 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. 

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

 سؤاالت این بخش پاسخ دهند.  درصد ۵۱بیش 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 research committee of the university recommended that the 
researcher ….….……. anything about the new findings until his study is over. 
a) did not say 
c) not say 

b) not to say 
d) does not say

162. If they ….….……. the severely injured and traumatic patient to the hospital 
in the golden hour, these severe complications would not have developed.  
a) would bring 
c) have brought 

b) had brought 
d) would have brought

163. It was reported that ….….……. of getting the deadly disease, many people 
followed the protocol set by the health officials.  
a) frightening 
c) being frightened 

b) are frightened   
d) having frightened

164. I’m sorry I’m late. You ….….……. waiting for a long time.  
a) should have been 
c) need to be  

b) must have been 
d) could be

165. According to Jack’s coach, he ….….……. hard for over five years before he 
achieved a new world record.  
a) has been practicing 
c) has practiced 

b) had been practicing 
d) is practicing

 
 
 
 
 
 
 
  

های کلیدیپاسخ  

161.  3 164. 2 
162. 2 165. 2 
163. 3  
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]اینجا  افعال بیان درخواستز ابعد  وارۀ اسمیِجمله ]مبحث افعال بیان درخواست[ در  cگزینۀ . ۰9۰
recommend ]مصدر بدون  شکل سادۀ فعل ایستی فقط ازب(to )پاسخ، گزینۀ داستفاده شو .c  است )بخش

 (.Fast Grammar کتاب ، درس سوم۵

ر مورد د ،دهینرس انیبه پا اشکه مطالعهیکرد که محقق تا زمان هیدانشگاه توص قیتحق ارگروهک» :ترجمه
 .«دینگو یزیچ دیجد یهاافتهی

در صورت تست،  eddevelop haved not woul]الگوی شرطی نوع سوم[ وجود فعل   bگزینۀ . ۰9۱
 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  bپاسخ، گزینۀ نیاز داریم و  گذشتۀ کاملبه زمان 

عوارض  نی، اآورده بودند مارستانیرا به ب مجروحو  دهیدبیآس داًیشد ماریب ییها در ساعت طالاگر آن» :ترجمه
 «.آمدندیوجود نمب دیشد

به  thatدهندۀ اسمی ز ربطاعد ب دار و جالبی مواجه هستیم.با تست نکته [اسم مصدر]کاربرد   cگزینۀ . ۰9۱
کتاب  ۵و  ۰های است )بخش cپاسخ، گزینۀ  نیاز داریم و مجهولیاز طرفی به حالت  نیاز داریم. اسم مصدر یک

Fast Grammar.) 

که توسط  یپروتکلاز  کشنده یماریب نیترس از ابتال به ا لیدلاز مردم ب یاریکه بس بود گزارش شده» :ترجمه
 «.کردندیم عیتبت ،بوده شد میتنظ یمقامات بهداشت

گیری نتیجهبرای  [ havemustقسمت سوم فعل + ]الگوی  ازمبحث گذشتۀ افعال وجهی[ ]  bگزینۀ . ۰9۰

 mustواقع، زمانی از فعل وجهی  شود. دراستفاده می منطقی از اتفاقات و کارهای صورت گرفته در زمان گذشته
 b نۀیگز ،پاسخ شود که فرد تقریباً مطمئن است که اتفاقی رخ داده و یا چیزی صحیح بوده است.استفاده می

 .(Fast Grammar کتاب ۰۱است )بخش 

 «.دیابودهمنتظر  ن زیادیازم مدت حتماًکردم.  رید که سفمتأم» :ترجمه

های گذشتۀ کامل و گذشتۀ ساده این تست به کاربرد زمان های فعلی[مبحث زمان]  bگزینۀ . ۰9۵
)achieved( شود. وجود با یکدیگر مربوط میbefore  گذشتۀ هم برای ما کلید است. در جای خالی به زمان

 استمراری لـۀ کامـگذشتل ـاست که با انتخاب آن، یک فع bنیاز داریم. پاسخ، گزینۀ  )استمراری( کامل
کتاب  ۰۱۱( )مشابه تست صفحۀ Fast Grammarکتاب  ۰۰6، نکتۀ مهم صفحۀ ۰۱م داشت )بخش ـخواهی

Fast Grammar.) 

ال بود از پنج س شیب، ابدی دست یدیجد یبه رکورد جهانقبل از اینکه ، او «کجَ» یمرب ۀطبق گفت» :ترجمه
  «.کردیم نیتمر یسختکه به
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166. All nurses are concerned about the patient’s …..….……. transferred to the 
intensive care unit (ICU) of the hospital since morning. 
a) being 
c) have been 

b) are being 
d) had been

167. The exam finished at 10:00, and, to my surprise, Alex was the first student 
….…..……. his exam paper.  
a) who will have submitted 
c) submitted 

b) who submits 
d) to submit

168. Scientists have discovered a new method which has proved ….…..……. in 
the prevention and treatment of many infectious diseases.  
a) being success 
c) successful 

b) successfully 
d) succeed

169. The research team is going to have the blood tests …….….……. in a modern 
laboratory. 
a) analyzed 
c) been analyzed 

b) be analyzed 
d) to be analyzed

170. Many professors consider ….……..……. when a student publishes a paper 
without their permission. 
a) it an offense 
c) offensive it 

b) as an offense 
d) offensive
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بایستی از یک  [patient’sمالکیت ]اینجا  s’صفات ملکی و  زاعد ب [اسم مصدر کاربرد]مبحث   aگزینۀ . ۰99
 )بخش خواهیم داشت اسم مصدرانتخاب آن، یک که  است aپاسخ، گزینۀ  .استفاده شود اسم مصدریا یک  اسم

خواهیم داشت )در  فعل اضافییک  dو  b ،cهای . دقت کنید که با انتخاب گزینه(Fast Grammarکتاب  ۱
 .است( فعل are concernedصورت تست 

 «.دهستن مارستانیب (ICU) ژهیو یهامراقبتبه بخش  ماریباین  انتقال دلواپساز صبح پرستاران  ۀهم» :ترجمه

[ the first]اینجا  اعداد ترتیبیهای عالی و ز صفتاعد ب [toمصدر با  هایکاربرد]مبحث   dگزینۀ . ۰9۷
 خواهیم داشت toبا  مصدرانتخاب آن، یک  با که است dپاسخ، گزینۀ  .استفاده شود toبا  مصدربایستی از یک 

 .(Fast Grammarکتاب  ۰۱ )بخش

 برگۀبود که  ییدانشجو نیاول «لکساَ»و در کمال تعجب،  د،یرس انیبه پا ۰۱امتحان ساعت » :ترجمه
 «.داد تحویلرا  اشیامتحان

 است cپاسخ، گزینۀ  .نیاز داریم صفتبه یک  provedز فعل اعد ب [صفت هایکاربرد]مبحث   cگزینۀ . ۰9۸
 .(Fast Grammarکتاب  6 )بخش

 یفونع یهایماریاز ب یاریو درمان بس یریگشیاند که در پرا کشف کرده یدیروش جددانشمندان » :ترجمه
 «است. کردهعمل  موفقرا 

 ،کار ۀفرد انجام دهندبه در صورت عدم اشاره  have یاز فعل سبب بعد [افعال سببیمبحث ]   aگزینۀ . ۰96
شود. پاسخ،  استفاده )ed)analyz فعل قسمت سوماز  [blood tests]اینجا  یستی بعد از مفعول غیرشخصبا

 (.Fast Grammarکتاب  ۰۱است )بخش  aگزینۀ 

 «.بسپاردمدرن  شگاهیآزمابه یک  ارخون  هایشیآزما بررسی قصد دارد یقاتیتحق میت» :ترجمه

یا یک  اسم[ از یک it] مفعولتوان بعد از ، میconsiderفعل  زاعد ب [جمله اجزاء]مبحث   aگزینۀ . ۰۷۱
 it[ بعد از ضمیر مفعولی an offenseاسم ]انتخاب آن، یک که با  است a. پاسخ، گزینۀ استفاده کرد تصف

 .(Fast Grammar ۰ )بخش خواهیم داشت

 کی آن را دیاز اسات یاریبس، کندیرا منتشر م یامقاله شخود ،دانشجو بدون اجازه کیکه یزمان» :ترجمه
 «.رندیگیدر نظر م طیتخ
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 دودر  ده هزار جلدیازفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 
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 :۰۰۱۱ تیرتحلیل سؤاالت بخش گرامر کنکور وزارت بهداشت  ��

  بود. متوسطسطح کلی سؤاالت بخش گرامر 

  با مطالعۀ کتابGrammarFast  راحتیبهتوانستند ما داوطلبان می 

 .سؤاالت این بخش پاسخ دهند  درصد ۱۵  بیش از به

 
 

 :(۲)نوبت  ۰۰۱۱دکتری وزارت بهداشت  سؤاالت بخش گرامر آزمونتحلیل  ��

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

 (،Fast Grammar ۰۱)بخش  هافعل و زمانتست از نکات مربوط به  ۰

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

 (،۰9)بخش  wishساختارهای شرطی و تست از نکات مربوط به  ۰
 (،6)بخش  ها و قیدهاصفتتست از نکات مربوط به  ۰
 و(، ۰)بخش  اجزاء جملهتست از نکات مربوط به  ۰
 (،۱)بخش  ضمیرتست از نکات مربوط به  ۰
 

 )چاپ یازدهم( بودند. 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 


