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 0011 تیر ۶شنبه یک صبح - سومنوبت  -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 
     White educated American women lose their infants at rates similar to 
mothers in America’s peer countries. However, most of the burden of the higher 
infant mortality rate in America is borne by poorer, less-educated families, 
particularly those headed by unmarried or black women. One study suggests 
that poverty and lack of education are to be blamed as black women consistently 
experience such problems. Another study, on the other hand, found that even 
black women with advanced degrees -- doctors, lawyers, MBAs, etc. -- were 
more likely to lose infants than white women who had not graduated from high 
school. Now, a growing body of evidence points to racial discrimination, rather 
than race itself, as the dominant factor in explaining why so many black babies 
are dying. The research suggests that what happens outside a woman’s body -- 
not just during the nine months of pregnancy -- can profoundly affect the biology 
within. One study found that black women living in poorer neighborhoods were 
more likely to have low-birth-weight infants regardless of their own 
socioeconomic status. More segregated cities have greater black/white infant-
mortality disparities; women whose babies are born severely underweight are 
more likely to report experiences of discrimination. This may help to explain how 
black mothers who say they do everything right during their pregnancy could 
come to bury their infants.  
 
131. The text compares the U.S. with its peer countries to highlight their similar 
rate in ………...……... .     
a. education 
c. racial equality  

b. infant loss 
d. women’s social position

132. Well educated black women are ……………….….. in infant mortality rate, 
compared to white women with high school education  
a. in much better position 
c. at a disadvantage  

b. in a similar condition 
d. socially more privileged
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133. The writer uses the phrase “what happens outside a woman’s body” to 
refer to the …………....... the pregnant women.      
a. social condition of 
c. level of education of 

b. family history of 
d. racially inherited features of

134. According to the last study in the passage, the higher rate of “low-birth-
weight infants” of black mothers could be attributed to their …………..……... .     
a. level of education  
c. race-related variables  

b. socioeconomic status 
d. poor neighborhood

135. What is the main idea of this passage?    
a. The problem of high infant mortality among black mothers can be explained 
mainly by social factors. 
b. Black women can experience better pregnancy outcomes provided that they 
are not denied of educational opportunities. 
c. The rate of infant death in less-educated poor families is more than that in 
socially segregated families. 
d. The infant mortality disparity in different pregnant women can affect their 
socioeconomic status. 
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Passage 2 
     The benefits of music for academic learning are well documented, thanks to 
research following young people’s progress as they learn an instrument. 
Evidence that learning music leads to actual physical changes in one’s brain 
development is on the rise. Significantly, learning and playing music alter the 
amount of activity in certain regions of the brain, as well as the structure of 
specific areas. One study at the University of Munster in Germany monitored 
the brain activity of two groups of people between 20 and 30 years of age. One 
group consisted of 20 musicians who had played music for at least 15 years. The 
other group consisted of 13 non-musicians. Each participant listened to a 
recording of piano music as the researchers watched their brain responses. 
While listening to the recording, the musicians showed 25% more activity in the 
area of the brain that processes auditory signals. Although the music was from 
a piano, the response level was higher for all musicians, whether they played the 
piano, violin, or another instrument. A separate study at McMaster University in 
Canada followed the progress of 12 children for a year. Six of the children were 
taught music using the Suzuki method, a popular teaching method from Japan. 
The other six did not learn an instrument. Over the course of the study, the 
researchers took regular measurements of certain brain regions. They found 
that the music learners had increased activity in the region of the brain 
responsible for focusing attention and making sense of different sounds.  
 
136. The investigations on young people revealed the ………………... of music for 
academic learning.       
a. positive impact 
c. neutral role  

b. trivial role 
d. diminishing impact

137. It is indicated in the passage that learning and playing music change the 
…………………... of specific brain areas.     
a. the size and shape 
c. auditory volume  

b. learning capacity 
d. capacity and life span

138. The study at the University of Munster was intended to investigate 
…………………………….…... . 
a. the effect of music on brain activity 
b. the Suzuki method of teaching music 
c. children’s willingness for leaning music 
d. effect of brain feedback on teaching music 

139. The writer of the passage remains ………….…... the effect of music on brain 
activity and learning progress.  
a. unaware of 
c. in favor of  

b. skeptical about 
d. clearly against
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140. The passage …………………... the claims made.  
a. provides evidence to substantiate  
b. uses pure speculations to support 
c. fails to present sufficient proofs for 
d. lags behind new findings regarding 
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Passage 3 
     Team membership is ever changing in hospitals because hospital 
professionals work in shifts and rotations. Team members are seldom in the 
same place at the same time because physicians often care for patients on 
multiple units and floors, while nurses and other team members are often unit-
based. As a result, nurses and physicians do not communicate consistently, and 
often disagree on the daily plan of care for their patients.  
     The traditionally steep hierarchy within medicine, denoting physicians’ 
superiority, may serve as a barrier to teamwork. Although physicians generally 
give high ratings to the quality of their collaboration with nurses, nurses 
consistently rate the quality of collaboration with physicians as poor. The 
implementation of electronic health records and computerized provider order 
entry systems fundamentally changes workflow and may result in less 
teamwork. Similarly, the expanded use of text messages delivered via paging or 
mobile phone results in a transition toward asynchronous modes of 
communication. These asynchronous modes allow healthcare professionals to 
review and respond to messages at their own convenience.  
 
141. The writer believes that …………………….... serve(s) as a major barrier to the 
development of team-work. 
a. variations in working time and work place 
b. nurses’ regular communication with physicians 
c. regular attendance of nurses in rotations 
d. unit-based practice of physicians and nurses 

142. As members of hospital professionals, physicians ………...…... the existing 
collaboration with nurses 
a. are indifferent towards  
c. oppose taking part in  

b. positively evaluate 
d. openly challenge

143. The traditionally steep hierarchy in medicine has ……………………... .  
a. equally ranked all the professionals 
b. conferred a higher rank to physicians 
c. denied the nurses’ role 
d. been in favor of nurses

144. According to the passage, electronic health records …………………... . 
a. make fundamental changes in the traditional hierarchy of medicine 
b. improve the communication between nurses and physicians 
c. make drastic changes in the technology used by physicians 
d. reduce the formation of teamwork in health care system
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145. Asynchronous modes of communication ……………….…... reviewing and 
answering messages.  
a. requires online connection in 
b. has lost its importance in 
c. suits for sending verbal messages 
d. gives more freedom in 
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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. In many countries, hundreds of people are being treated for smoke 
………..…..…. which causes serious health problems. 
a. inhalation 
c. expiration 

b. suppression 
d. detection

147. The World Health Organization’s smallpox …………..…..…. program was 
successful and the disease is no longer a problem today. 
a. eradication 
c. utilization 

b. acceleration 
d. perpetuation

148. Children should avoid knives and glass as sharp injuries from these objects 
result in ……..…..…. and punctures.
a. lateralization 
c. taxation 

b. laceration 
d. lamination

149. Counseling patients about the importance of good hand hygiene is the 
best way to prevent ……...…..…. of the viruses. 
a. destruction 
c. distinction 

b. transmission 
d. elimination

150. The child was referred to the emergency department because he was 
…….…..…. and could not breathe properly.
a. strangling b. emitting c. choking d. exhaling

151. The patients’ health records should remain …….…..…. and not disclosed to 
anybody except the caregiving team. 
a. provisional 
c. confidential  

b. reciprocal 
d. longitudinal
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امر  نیکه ا رندیگیدود تحت درمان قرار ماستنشاق  لیاز کشورها، صدها نفر به دل یاریدر بس»  aگزینۀ . ۱۴9
 «.شودیم یدر سالمت یجد یموجب بروز مشکالت

a .استنشاق ( کتاب 053صفحۀ Fast Vocab (MA, PhD)) 

b .سرکوب (۴۸ ص Fast Vocab (MA, PhD)) 

c .(کتاب ۸0۴صفحۀ ) هخاتم ان،یپا ؛انقضا د،یسررس 

d .ییکشف، شناسا  =[discovery] ( کتاب 13۴صفحۀ) 

 سازلمشک گریامروزه د یماریب نیموفق بود و ا یسازمان بهداشت جهان ۀآبل یکنشهیر ۀبرنام»  aگزینۀ . ۱۴۷
 «.ستین

a .(کتاب ۴۶۸و  ۴۹ صفحات) کنی، از بین بردنریشه 

b .(کتاب 151صفحۀ ) ، تعجیلسریعشتاب، ت 

c .(کتاب 0۶1صفحۀ )ی براستفاده، بهره ،کاربرد ،یریکارگب 

d .(کتاب 11صفحۀ ) سازیجاودان 

به  ءایاش نیاز ا یناش دیشد یهابیآس، زیرا کنند دوری شهیاز چاقو و ش ستییکودکان با»  bگزینۀ . ۱۴۸
«.شودیممنجر  زخم و جراحت

a. (شناسیتخصصی زیستلغت ) گراییجانب 

c .(100صفحۀ )ی بندخراج ،یبنداتیمال 

b .(053 انتهای صلغت )ی دگیزخم، بر 

d .(0۷۹صفحۀ ) بندی؛ الیهنازک، ورقه ۀیال

ال انتقاز  یریجلوگ یراه برا نیبهتر هابهداشت دست تیدر مورد اهم مارانیمشاوره دادن به ب»  bگزینۀ . ۱۴6
«.ستهاروسیو
a .(کتاب ۴۴صفحۀ  انتهای)؛ انهدام ىخراب، نابودی 

c .(۴۸0صفحۀ   اول لغت) تمایز، تفاوت 

b .(1۴0 صفحۀ )ی ریواگ ت،یانتقال، سرا 

d .،(۴۹ص  آخر) سازیکنریشه؛ از قلم افتادگی حذف

«درست نفس بکشد. توانستیو نم دکر هجعارمبه بخش اورژانس  یخفگ بخاطر کودک»  cگزینۀ . ۱۵۱
a .(۸01صفحۀ ) )و کُشتن( کردن خفه 

c . (۸01صفحۀ ) )بدلیل انسداد/ دود( دنکر فگیخاحساس 

b .(1۴۸ صفحۀ ) پخش کردن ،ساطع کردن 

d .(053صفحۀ  ) دنیباز دم

راقبت م میبجز ت کسچیه یبمانند و برا یباق محرمانه ستییبا مارانیسالمت ب یهاپرونده»  cگزینۀ . ۱۵۱
«.فاش نشوند

a .(115صفحۀ انتهای )ی موقت، موقت 

c .(1۸۴صفحۀ وسط ) محرمانه 

b .(۴۷۷صفحۀ انتهای ) ، متقابلدوجانبه 

d . (تانزبان دبیرس) ییایوابسته به طول جغرافطولی؛

 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. There was no clear organization in the objectives of the meeting; that is 
why the participants’ attention was distracted towards ……..…..…. issues. 
a. trivial 
c. grave 

b. salient 
d. earnest

153. Radiotherapy was successful because, soon after irradiation, the tumor 
growth was inhibited, and the tumor size …….…...…. dramatically. 
a. soared b. shrank c. initiated d. developed

154. The scientists managed to convince his audience by presenting a 
……….…..…. of evidence in support of his claims. 
a. sparseness 
c. dearth 

b. plethora 
d. scarcity

155. The nurse had easy access to the equipment room because it was 
…….…....…. the dressing room where she worked. 
a. adjacent to 
c. abstained from 

b. replete with 
d. abundant in

156. It was apparent from the clinical …….……..…. that the patients’ immune 
system was attenuated by the pathogens. 
a. assassinations 
c. accelerations 

b. manifestations 
d. preoccupations 

157. The mentally ill patient was hospitalized soon after he began to behave 
in a very …….…….…. and frightening manner. 
a. bizarre 
c. diligent 

b. mature 
d. rational 
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توجه  بود که لیدل نیجلسه وجود نداشت؛ به هم در اهداف یروشن دهیسازمان چیه»  aگزینۀ . ۱۵۱
«.منحرف شد یجزئکنندگان به سمت مسائل شرکت

a .(1۶۴ فحۀصوسط ) پاافتادهشیپ ،یجزئ ت،یاهمکم 

c . (۴۴۶ صفحۀ انتهای)جدی، زیاد، وخیم، بسیار بد 

b .(1۶۴ صفحۀآخر لغت ) ریچشمگ، برجسته 

d .(1۹1 ص) و پشتکار، صادقانه تیخلوص ن یدارا

طور ب تومور ۀ، رشد تومور مهار شد و اندازینافکپرتوپس از  اندکی ، زیراموفق بود یدرمانپرتو»  bگزینۀ . ۱۵۱
«.کوچک شد یریچشمگ

a . (۴5صفحۀ  ابتدای)افزایش یافتن 

c .(۴01لغت اول صفحۀ ) شروع کردن 

b . (۴۶صفحۀ  وسط)کم شدن، کاهش دادن 

d . (۶3صفحۀ ) رشد کردن دادن؛توسعه

را متقاعد  ویاو، مخاطبان  یاز ادعاها تیدر حمافراوان دانشمندان موفق شدند با ارائه شواهد »  bگزینۀ . ۱۵۴
 «کنند.

a .ُ(0۶0صفحۀ  وسط) پشتى، کمکىنُت 

b .a plethora of (۴انتهای صفحۀ ) : تعداد زیاد 

c .مترادف  یابی، کمکمبود[lack, scarcity, scarceness] ( کتاب ۶ابتدای صفحۀ Fast Vocab (MA, PhD)) 
d .یابیکم قلت، ،کمبود ( ۶صفحۀ Fast Vocab (MA, PhD)) 

 که در آنجا یلباس ضیاتاق تعودر کنار  زیرا شت،دا یدسترس راحتیبه زاتیپرستار به اتاق تجه»  aگزینۀ . ۱۵۵
«.، قرار داشتکردیکار م

a .ِ(۴۷۴ صفحۀ وسط) جوارِهم ،کِی، نزدمجاور 

c .(11۸صفحۀ ))از(  کردن یخوددار /کردن زیپره 

b .(1۶۹ص  اوللغت ) )از( پر، مملو 

d .(۴3وسط صفحۀ ) فراوان، وافر، بسیار

ه شد فیزا ضعیماریتوسط عوامل ب ماریب یمنیا ستمیمشخص بود که س ینیبالتظاهرات از »  bگزینۀ . ۱۵9
 «است.

a .(کتاب ۴1۹صفحۀ  وسط) ]معموالً سیاسی[ قتل 

b .[ ،جمعنمایش] تظاهرات [clinical manifestations  =ینیتظاهرات بال] ( 130صفحۀ) 

c .(151صفحۀ ) لیتعج ،یریگسرعت 

d .(05۶صفحۀ )ی توجه فکرمشغولی، دل 

 مارستانیشروع کرد در ب ی راو ترسناک بیعج اریرفتار بس نکهیزود پس از ا یلیخ یروان ماریب»  aگزینۀ . ۱۵۷
 «شد. یبستر

a. مترادف  بیوغربیعج[strange, odd, peculiar] ( ۴0۷صفحۀ  مدولغت) 

b .مترادف  پخته، پرتجربه؛ کامل؛ بالغ[grown; wise, sensible ]( 0۴۹صفحۀ) 

c .مترادف  دقیق ؛کوش، کوشاسخت[hard-working, industrious ](۴۸1صفحۀ  وسط) 

d .مترادف  یمنطق، معقول[logical, reasonable, cogent] ( ۴۹صفحۀ)
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158. An essential requirement for the wider application of e-learning is the 
….…..…. of an efficient infrastructure. 
a. prohibition 
c. omission 

b. provision 
d. abolition 

159. Unlike the past slow manual workflow, the Electronic Health Records are 
now used to ….……..…. the patients’ medical information at high speed with 
sufficient precision. 
a. interrogate 
c. aggregate 

b. anticipate 
d. invalidate 

160. Biotechnology advances have come to help cancer patients, and ….…….…. 
cancer cell proliferation is not a dream now. 
a. emancipating 
c. hampering 

b. augmenting 
d. predisposing 
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 رساختیز کیفراهم کردن  یکیالکترون یریادگیتر کاربرد گسترده یبرا یضرور ازینشیپ کی»  bگزینۀ . ۱۵۸
 «کارآمد است.

a .مترادف  ، منعیتممنوع[banning, forbidding, proscription ]( ۴5۶صفحۀ) 

b .مترادف  سازی؛ آماده، فراهم کردنتهیه، تأمین[supplying, providing] ( 1۹5صفحۀ) 

c .مترادف  حذف[deletion, cut, exclusion] (۴۹صفحۀ  انتهای) 

d .(۴۶0صفحۀ  انتهای)ی برانداز ،یسازیالغا، ملغ 

 یآورمعج یسالمت اکنون برا کیالکترون یهاند گذشته، پروندهکُ یبرخالف گردش کار دست»  cگزینۀ . ۱۵6
 «.رندیگیمورد استفاده قرار م یبا دقت کاف و با سرعت باال مارانیب یاطالعات پزشک

a .مترادف  کردن ییکردن، بازجو یبازپرس[question, probe ]( 1۴3لغت آخر صفحۀ) 

b .مترادف ... را کشیدن  انتظارِ ؛بینى کردنیشپ[expect, predict; look forward to] (۴۶۴ لغت آخر ص) 
c .مترادف کردن  یآورجمع ،بالغ شدن بر[amount ]( ۸3صفحۀ) 

d .مترادف  کردن، باطل کردن اعتباریانداختن، ب یاز ارزش قانون[void, negate, nullify ]( ۴۶۸ ص اوللغت) 

 یهاسلول ریتکثکاهش و  اندآمده یسرطان مارانیکمک ب به یوتکنولوژیب]حوزۀ[  یهاشرفتیپ»  cگزینۀ . ۱9۱
 «.ستین ایؤر کی دیگر در حال حاضر یسرطان

a. مترادف  نجات دادن یزیچ دیدن، از قیآزاد کردن، رهان[liberate, release] ( ۴1۶صفحۀ) 

b .مترادف  زیاد شدن، افزایش دادن/ یافتن[increase, enhance, escalate] ( ۴۸صفحۀ  آخرلغت) 

c .،مترادف  مختل کردن مانع شدن[block, hinder, thwart ]( ۴50صفحۀ  آخرلغت) 

d .مترادف  کردن یشگرایمستعد کردن، پ[incline, make susceptible, influence] ( 13۴صفحۀ) 

 

 

 

  

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 چاپ جدید 

 
 

  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 5۹بیش 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 team of inspectors proposed the area ….….…..…. cleaned before the 
operation.
a. be 
c. being 

b. to be 
d. was

162. The unlucky student was an absolute failure in medical school, so he 
decided to try law ….….……….. .  
a. in addition 
c. otherwise 

b. likewise 
d. instead

163. Why are you wasting time? You ….…….……. your work already.  
a. need to have finished 
c. could be finishing 

b. should have finished 
d. have to finish

164. No scientist ….….….…. a license so far to clone human embryos for medical 
research even in the laboratory.  
a. had granted 
c. had been granted 

b. will be granted 
d. has been granted

165. The elderly patient is steadily recovering from the Covid-19, and ….….……. 
from hospital by the next week.  
a. should be discharged 
c. should discharge 

b. is being discharged 
d. is discharging

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

های کلیدیپاسخ  

161.  1 164. 4 
162. 4 165. 1 
163. 2  
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[ propose]اینجا  افعال بیان درخواستز ابعد  اسمیِوارۀ جمله ]مبحث افعال بیان درخواست[ در  a گزینۀ. ۱9۱
 کتاب ، درس سوم۵است )بخش  a. پاسخ، گزینۀ داستفاده شو( to)مصدر بدون  شکل سادۀ فعل ایستی فقط ازب

Fast Grammar.) 

 «.شود یسازپاک اتیقبل از عمل هیناح نیدادند که ا شنهادیبازرسان پ میت» :ترجمه

 است.« در عوض»به معنی  insteadحرف اضافۀ [ حروف اضافه مبحث]  dگزینۀ . ۱9۱
 است.« نی، همچنعالوه، ضمناًبه»به معنی  in addition عبارت

 است.« نیا عالوه بر؛ نیهمچن ،طورنیهم»به معنی  likewiseقید 
 (.Fast Grammarکتاب  ۱۱)بخش  است« صورتنیا ریال، در غواِ »به معنی  otherwiseقید 

 ر عوضدگرفت  میتصم نیبود، بنابرا  ناموفقکامالً یپزشک ۀبدشانس در دانشکدجوی دانش نیا» :ترجمه
 «.را امتحان کند حقوق

برای توصیه به  [have shouldقسمت سوم فعل + ]الگوی  ازمبحث گذشتۀ افعال وجهی[ ]  bگزینۀ . ۱9۱

یم فرد شود که بخواهیم بگویاستفاده می این الگو زمانی شود. ازاستفاده می انجام کار متفاوتی در زمان گذشته
شد، ولی شود )یعنی بهتر بود کاری انجام مینوعی به یک ابراز پشیمانی اشاره میکار درستی انجام نداده و به

 .(Fast Grammar کتاب ۱۱است )بخش  b نۀیگز ،پاسخ .نشده یا بالعکس(

 «.یکردیم ماتمتا حاال  اکارت ر ستییتو با ؟یکنیوقت تلف م یچرا دار» :ترجمه

 )استمراری( حال کاملهای زمان از نشانه« تا حاال، تاکنون» so farهای فعلی[ ]مبحث زمان  dگزینۀ . ۱9۴
 .(Fast Grammar کتاب ۱۱است )بخش صحیح  d. بنابراین، گزینۀ است

در  یتح یپزشک قاتیتحق یبرا یانسان یهانیجن یسازهیشب ۀاجاز یدانشمند چیهبه کنون تا» :ترجمه
 «.است نشده داده ]نیز[ شگاهیآزما

، زیرا فرد از نیاز داریم مجهولی فعلدر جای خالی به  [ها و معلوم و مجهولمبحث فعل]  aگزینۀ . ۱9۵
 .شودمرخص میبیمارستان 

 :(Fast Grammarکتاب  ۱۱)بخش  وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: توجه

 
 

، week next آیندۀبا توجه به قید زمان  شوند.نیستند، رد می مجهولیکه دارای شکل  dو  cهای پس، گزینه
 (.Fast Grammar ۱۱و  ۱۱های است )بخش aپاسخ، گزینۀ هم نادرست است.  bگزینۀ  حال استمراریزمان 

 مارستانیاز ب ندهیآ ۀتا هفت یستیبااست و  COVID-19از  یطور مداوم در حال بهبودمسن ب ماریب» :ترجمه
 «.مرخص شود

 فاعل + to be از فعلشکلی  + (.p.p) قسمت سوم فعل
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166. Our brain is a complicated organ in the body ….….….…. very little is known 
and even less is understood.  
a. by that 
c. from what 

b. in which 
d. about which

167. It is believed that ….….……. adopts a sedentary lifestyle in their mid-life is 
going to experience physical difficulties at old ages.  
a. whatsoever 
c. whoever 

b. whichever 
d. someone

168. ….….……. a small specimen of the embryonic fluid can be taken, it will be 
possible to determine whether the baby will be born with any birth defects.  
a. If 
c. Despite 

b. Yet 
d. Indeed

169. The nurse wasn’t actually feeling fit enough to work overtime; ….….……., 
she did all the tasks assigned by the matron. 
a. besides 
c. moreover 

b. although 
d. nonetheless

170. When attending a university class, ….……………….……. .   
a. cell phones should be silenced 
b. students should silence their cell phones 
c. students’ cell phones should silenced 
d. should cell phones be silenced
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درک مطلب گرامر وجامع و باکيفيت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهيۀ
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 ط قبل ازهای وصفی فقوارهدر جمله [فیصی وهاوارهجملهدر  روف اضافهح کاربردمبحث ]  dگزینۀ . ۱99
به « دانستن» knowفعل  برای توانیم از حروف اضافه استفاده کنیم.می whichو  whom ضمایر موصولی

 کتاب ، درس چهارم۵پاسخ تست ماست )بخش  dزینۀ گبنابراین،  از داریم.ین «دربارۀ» aboutحرف اضافۀ 
Fast Grammar). 

 «.ی از آن وجود داردمهمچنین درک کو ه تر شناخته شددر بدن است که کم دهیچیاندام پ کیمغز ما » :ترجمه

 is believed, adopts, is going)( سه فعلدر صورت تست  [یاسمی هاوارهجمله]مبحث   cگزینۀ . ۱9۷
شود. می دردهنده نیست، طکه رب dگزینۀ پس،  نیاز داریم. ۀ دیگردهندیک ربطبه  that؛ پس، عالوه بر ریماد
تست ما باشد  پاسختواند می cشود؛ بنابراین، فقط گزینۀ حبت میص خصش در مورد یک توجه به مفهوم، با

 کتاب مسو، درس ۵)بخش  خواهیم داشت adopts برای فعل دهندۀ اسمی فاعلییک ربطکه با انتخاب آن، 
Fast Grammar). 

شده که  درج ن تستعنوان پاسخ ایبه aزمون، گزینۀ آ توسط مرکزشده منتشراولیۀ دقت کنید که در پاسخنامۀ 
 !!!کامالً نادرست است

در ند، خود اتخاذ ک یسالانیمرا در  تحرکیب یسبک زندگ کی که یهر کساست که  نیاعتقاد بر ا» :ترجمه
 «تجربه خواهد کرد.را  سمانیجمشکالت  یریپ نیسن

ۀ دهندیک ربط به وارۀ قبل و بعد از کاماو جملهارتباط د برای [یقیدی هاوارهجمله]مبحث   aگزینۀ . ۱9۸
 .(Fast Grammar کتاب مود، درس ۵)بخش  استم و پاسخ دهندۀ قیدیطبر aگزینۀ  فقط .نیاز داریم ناسبم

 ایآ که میکن نییامکان وجود دارد که تع نیرا بتوان برداشت، ا ینیجن عیکوچک از ما ۀنمون کیاگر » :ترجمه
 «.یا خیر خواهد آمد ایبه دن ینقص مادرزاد ای ازگونهبا نوزاد 

نیاز  قید جملهدر جای خالی به یک  ,و  ;]کاربرد قیدهای جمله[ با توجه به عالئم نگارشی    dگزینۀ . ۱96
استفاده  یان مغایرتببرای « نکهیبا وجود ا» onethelessnد. از شورد میو  قید جمله نیست b ۀداریم. گزین

افزودن برای  «عالوه براین» besidesو  «عالوه براین» moreover. از است dپاسخ، گزینۀ شود. می
 (.Fast Grammarکتاب  ۴)بخش  شوداستفاده می اطالعات

 ر واقعدولی ، ددایانجام م [خوبیبه] محوله توسط سرپرستار را فیتمام وظاپرستار  کهنیاوجود با » :ترجمه
 «.ستیناسب نم یکاراضافه یبرا یکاف ۀاندازبه کرد کهاحساس می

 (و یک فعل یک فاعل) وارهملهجبه یک  خالی در جای [شدهکوتاه یقیدی هاوارهجمله]مبحث   bگزینۀ . ۱۷۱
 یقید رۀواجملهدقت کنید که با یک  نادرست است. ترتیب سؤالی کلمات dدر گزینۀ  نیاز داریم. ناسبم

فاعل کاما بایستی همان د از عب لعفاو  (بوده در اصل  endtat studentswhen) مواجهیم شدهکوتاه
 .(Fast Grammar مسو، درس ۵)بخش  استم پاسخ bگزینۀ  . بنابراین،باشد whenشده در قسمت بعد از حذف

 ر حالتدهمراه خود را  یهاتلفن یستیبا انیدانشجو دانشگاه، های درسشرکت در کالس هنگام» :ترجمه
 «.رار دهندق سکوت
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 دودر  ده هزار جلدیازفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 

 خیرسال ا
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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 33۴ به

 

 

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

 ، تعداد:۱۴۱۱دکتری وزارت بهداشت تست بخش گرامر  ۱۱از مجموع 

 (، GrammarFast ۵)بخش  هاوارهانواع جملهتست از نکات مربوط به  ۵

 کتاب(، ۱۱)بخش  هافعل و زمانتست از نکات مربوط به  ۱
 (،۱۱)بخش  اختارهای مجهولیستست از نکات مربوط به  ۱
 و(، ۴)بخش  اجزاء جملهتست از نکات مربوط به  ۱
 (،۱۱)بخش  روف اضافهحتست از نکات مربوط به  ۱
 

 زدهم( بودند.)چاپ دوا 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 


