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 0011 تیر ۶عصر یکشنبه  -نوبت چهارم  -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 
     Autism is a brain development disorder that impairs social interaction and 
communication and causes restricted and repetitive behavior, all starting before 
a child is three years old. The genetics of autism are complex and it is generally 
unclear which genes are responsible for it. Autism affects many parts of the 
brain, but how this occurs is also poorly understood. Autism is strongly 
associated with agents that cause birth defects. Other proposed causes, such as 
childhood vaccines, are controversial and the vaccine hypotheses lack 
convincing scientific evidence. The number of people known to have autism has 
increased dramatically since the 1980s. Parents usually notice signs in the first 
two years of their child’s life. Early behavioral cognitive intervention can help 
children gain self-care, social and communication skills, but there is no cure for 
it. Few children with autism live independently after reaching adulthood, but 
some become successful as an autistic culture has developed, with some seeking 
a cure and others believing that autism is a condition rather than a disorder.  
 
131. According to the passage, autism is a developmental disorder of the 
human brain …………………………...….. .     
a. related to limited social behavior initiated in the early childhood 
b. which cannot be recognized before the child is three years old 
c. for which there used to be encouraging success in treatment plans 
d. the causes of which are understood and efficiently treated recently 

132. It can be understood from the passage that autism ……………….….….. .     
a. is caused by a vaccination delivered improperly at childhood 
b. accounts for factors inhibiting birth defects 
c. is proved to be a condition not a disorder 
d. affects the brain with mechanisms not well understood yet 
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133. One debatable cause of autism is said to be ……………..., which is yet to be 
substantiated.      
a. complex genetic patterns 
c. childhood vaccines  

b. impaired communication 
d. social problems

134. It is understood from the passage that ……………………………….…... .     
a. the world has witnessed a reduction in the number of people known to have 
autism  
b. even with early treatment, the autistic child has no chance to recover 
completely 
c. scientists know which genes are responsible for the development of autism 
d. parents tend to neglect the autism signs of their children in the early 
childhood  

135. According to the passage, which of the following statements is true about 
autistic children?    
a. Genetic interventions can improve their social and cognitive behaviors. 
b. An improvement in their communication skills was observed in the 1980s. 
c. Early interventions may help them develop some social behavioral skills. 
d. Autistic children can live independently when reaching adulthood. 
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Passage 2 
     Expanding population has put people in environments that were sparsely 
populated in the past. Also changes in technology have altered the landscape. 
These changes are usually undertaken for someone’s immediate economic gain, 
but they can carry with them unanticipated consequences for health as the 
ecology of pathogens or their vectors are altered in unexpected ways. Dengue 
fever, which is caused by a mosquito-borne RNA virus and results in fever, rash, 
and muscle pain, has been recognized in human populations in Asia and the 
Americas for some two hundred years. It has increased in incidence and in 
geographic range over the last twenty years, largely because human populations 
and the pathogen’s vector, i.e. mosquitoes, have increased in numbers in close 
proximity to each other. Human populations have both increased and occupied 
new areas. Mosquito populations have also changed. In some places, they have 
been controlled, but elsewhere increases are traceable to new breeding sites 
provided by poor urban sanitary conditions, to relaxation of mosquito control 
programs, and to increase in the resistance of mosquitoes to insecticides.  
 
136. According to the passage, changes in technology and landscape have 
…………………………….. human beings.       
a. proved to be exclusively beneficial to 
b. brought about both benefits and harms to 
c. been exceptionally detrimental to 
d. been foreseen from the ancient times by 

137. Dengue fever, which is transmitted to humans by a mosquito, …………….. .     
a. has spread due to effective sanitary conditions  
b. is the result of efficient mosquito control programs 
c. has entirely come under control by human beings 
d. has increased partly due to inadequate measures 

138. The high incidence of Dengue fever is partly due to the ……………..…... . 
a. intensification of mosquito control programs 
b. resistance of mosquitoes to chemical agents 
c. provision of public health facilities 
d. destruction of new breeding sites 

139. Dengue fever has been detected in populations …………………..... .  
a. of Asia and the Americas since the dawn of history 
b. all over the world in recent periods of time 
c. in a wide geographical region solely in the Americas 
d. in specific geographical regions for about two centuries 
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140. Changes in the environment can ……………..…... the human’s exposure to 
pathogens.  
a. either increase or decrease 
b. both neutralize and diminish 
c. have allegedly little impact on 
d. hardly maximize the rate of 
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Passage 3 
     The atmosphere is an ocean of air and a precious natural resource for 
sustaining life on the Earth. Unfortunately, human activities based on national 
or personal interests are causing harm to this common resource, notably by 
depleting the fragile ozone layer, which acts as a protective shield for life on the 
Earth. Ozone molecules are exceedingly rare: fewer than ten in every million 
molecules of air. However, for nearly a billion years, their presence in the 
atmosphere has played a vital role in safeguarding life on the Earth. Depending 
on where it is located, ozone can either protect or harm life on the Earth. The 
ozone in the troposphere is “bad” ozone which can damage lung tissues and 
plants. But about 90 percent of ozone found in the stratosphere is “good” ozone 
which plays a beneficial role by absorbing dangerous ultraviolet (UV-B) radiation 
from the Sun. Without this beneficial ozone layer, humans would be more 
susceptible to certain diseases due to the increased incidence of ultra-violet rays 
from the Sun. In the last decades, the amount of ozone has decreased. Back in 
1974, it was hypothesized that chlorofluorocarbons (CFCs) could be a cause for 
this. Until 1987, scientific assessment of the cause-effect relationship was not 
convincing enough to implicate the CFCs.  
 
141. The passage mainly discusses ………………………..... .  
a. the harms that ozone layer may cause 
b. different types of ozone existing in the air 
c. the structure and function of ozone in the air 
d. the beneficial role of ozone in protecting life 

142. According to the passage, ozone ……………………..…... . 
a. cannot be easily destroyed by human activities 
b. has caused depletion of the chlorofluorocarbons  
c. may be damaging depending on its location 
d. has intensified ultra-violet rays from the Sun 

143. The underlying phrase “this common resource” refers to ……………... .  
a. atmosphere 
c. the Earth 

b. ozone layer 
d. life

144. Ozone found in the stratosphere …………………... . 
a. absorbs harmful UV-B 
c. increases disease susceptibility 

b. can damage the lungs 
d. strengthens ultra-violet rays
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145. According to the passage, ………………………………………... .  
a. before 1974, there was a consensus that CFCs would cause destruction of 
ozone layer 
b. in the late 1980s, scientists agreed that CFCs could play a role in ozone 
depletion  
c. ozone layer has made human more susceptible to certain diseases 
d. most of the ozone existing in the atmosphere is dangerous for human health 
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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. A total of 30 participants were …..………. for close examination to perform 
the tasks assigned to them by the University Child Study Center. 
a. denounced 
c. recruited 

b. excluded 
d. disjointed

147. The researcher’s claims will be regarded ….………..…. unless he provides 
more tangible evidence. 
a. with optimism 
c. as immaculate 

b. with skepticism 
d. as impeccable

148. With his huge unrivaled achievements, he has proved to be a/an ….………. 
of a dedicated successful scientist one could ever imagine.
a. embodiment 
c. disgrace 

b. accomplice 
d. humiliation

149. Soon after the instructor’s hasty comments, the participants asked her for 
further ….……....…. . 
a. emancipation 
c. detachment 

b. equilibrium 
d. elaboration

150. The drug produced ….……....…. pain relief; that is why the patient was in 
agony again few minutes after he took it. 
a. transparent b. transverse c. transient d. translucent

151. The countries which legalized the physician-assisted death are expected 
to be more ….…….…. toward abortion as well. 
a. lenient b. resistant c. skeptical d. stubborn
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 توسط مرکز مطالعات شانهمحول فیانجام وظا قیدق بررسی یکننده براشرکت ۰۱در مجموع »  cگزینۀ . ۱۴9
 «.شدند بکار گرفتهکودک دانشگاه 

a . ،محکوم کردنشدت و بطور علنی( )بهمردود شمردن ( کتاب 64صفحۀ ابتدای Fast Vocab (MA, PhD)) 

b .متضاد  ، در نظر نگرفتننگهداشتن رونیب[include] ( 91 صانتهای Fast Vocab (MA, PhD)) 

c .(کتاب ۰۷۲صفحۀ ) سرباز گرفتن؛ بکار گرفتن، استخدام کردن 

d . ن، منفصل کردنجدا کرداز هم [= dislocate] ( کتاب 63۲صفحۀ) 

 یترشواهد ملموس نکهیمگر ا گرفتخواهند  مورد مالحظه قرار یرباوریبا دمحقق  یادعاها»  bگزینۀ . ۱۴۷
 «د.ارائه ده

a . ینیبخوشبا [= with hopefulness ](کتاب 9۰۲ صفحۀ) 

b .یرباوریبا د [= with pessimism ]( کتاب 9۰۲صفحۀ) 

c . ،(کتاب 3۰4صفحۀ ) لغزشیب ؛اشتباهیب نقص،؛ بیلکهیبتمیز 

d .نقصبی عیب،بی، وکاستکمیب [=immaculate ( ] کتاب 3۰4صفحۀ) 

دانشمند موفق و متعهد است که  کی تجسمکه  هخود ثابت کرد رینظیب یاو با دستاوردها»  aگزینۀ . ۱۴۸
«.کندش را بتصور تواندینم کسچیه
a. (931 و ۰۲۰ات صفح) تجسم، مظهر 

c .(39۰صفحۀ )ی ننگ، بدنام ،یزیآبرور ،ییرسوا 

b .(۰3۲صفحۀ ) جرم، همدست کیشر 

d . (393صفحۀ )خواری، سرافکندگی، سرشکستگی

 حیتوض شتریکنندگان از او خواستند که بشرکت، اریآموزش ۀعجوالن اظهاراتپس از  یکم»  dگزینۀ . ۱۴6
«دهد.

a .(9۰4صفحۀ ) نجات ،یرهاساز ،یآزاد ،ییرها 

c .(963صفحۀ  )ی طرفیب، انفصال؛ یجداشدگ 

b .(316 صفحۀ ) ؛ آرامشموازنه ،یترازتعادل، هم 

d .(366 صفحۀ ) توضیح ،جزئیات

 ،آن مصرفاز  پس چند دقیقه بود که لیدل نیبه هم ؛دکر جادیا گذرایی درد نیتسک ،داروآن »  cگزینۀ . ۱۵۱
«د.بو عذاب در دوباره ماریب

a . (9۷۰صفحۀ )شفاف، فرانما؛ واضح، آشکار 

c .(43صفحۀ انتهای )ی؛ زودگذر گذرا، موقت 

b .موربمتقاطع ، 
d .(69۰صفحۀ  ) شفافمهیمات، ن

ت به نسب ،کردند یبه کمک پزشک را قانون ]بیمار در رنج[ که مرگ ییکشورها رودیانتظار م»  aگزینۀ . ۱۵۱
«نشان دهند. یشتریب متیمال زین نیجنسقط

a .(3۲صفحۀ ) میمال، انگارهلس ،ریگآسان 

c .(39۷صفحۀ )ی گرادیشکاک، ترد 

b .(9۲۲صفحۀ ) ؛ مخالفداریمقاوم، پا 

d . ،(9۰9صفحۀ )مقاوم  ؛لجبازسرسخت

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

 آورده شده است. وندیمهرداد زنگیه استاد( )چاپ جدید( و دکتریواژگان جامع ارشد )
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۱ 

152. Initially, it was ….…..…. that the Covid-19 pandemic will be controlled in a 
year but the prediction was not correct. 
a. proceeded 
c. preceded 

b. antedated 
d. anticipated

153. All the medical records of a patient are categorized and kept for further 
….…..…. by the medical staff. 
a. articulation 
c. inspection 

b. anticipation  
d. inspiration

154. A nurse should be well familiar with drug ….…..…. routes in order to select 
the most convenient one for the patient’s condition. 
a. transition 
c. transformation 

b. administration 
d. formulation

155. Children should be treated with special attention and care as they are 
highly resistant and ….…..…. medical interventions. 
a. reluctant towards 
c. relieved by 

b. enthusiastic for 
d. cynical about

156. The staff were resented because what they had done for the 
improvement of the organizational goals appeared ….…..…. for the head of the 
department. 
a. invaluable b. valueless c. priceless d. worthwhile 

157. Pain which protects the body from danger and harm is an essential part 
of our ….…..…., which has gradually developed over a long period of time. 
a. revolution 
c. resolution 

b. evolution 
d. devolution 

 

  

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. 4 155. 1 
153. 3 156. 2 
154. 2 157. 2 

  
 

 

https://t.me/FastZaban


 ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی

 9 

 این اما ،شودمیسال کنترل  کیظرف  ۱6کووید  یکه پاندمبود  شده ینیبشیپدر ابتدا »  dگزینۀ . ۱۵۱
«درست نبود. ینیبشیپ

a .(۰۰ ص)پیشرفت کردن ؛ ادامه دادن، دنبال کردن 

c .(۰۲۰ صفحۀ) ، جلوتر واقع شدن)بر( مقدم بودن 

b .(۰۲۰ ص) دادن، مقدم بودن یرو یگرید زیاز چ شیپ 
d .(94۲ صانتهای ) تقدم داشتن بر ؛بینى کردنپیش

 یزشکتوسط کادر پ شتریب یرسرب یشده و برا یبندطبقه ماریب کی یتمام سوابق پزشک»  cگزینۀ . ۱۵۰
«د.نشویم ینگهدار

a .(33۲ ص) هاآواها و واژه یروش تلفظ و ادا ؛انیب 

c .(3۷۷صفحۀ )ی بررس ،یبازرس ،ینیبازب؛ دیبازد 

b .(94۲صفحۀ )بینى پیش 

d .(۰9۰صفحۀ )ی زیانگدرون ،یبخشالهام

روش  نیتردارو آشنا باشد تا مناسب ]تزریق[ زیتجو یرهایبا مس یخوببه ستییپرستار با کی»  bگزینۀ . ۱۵۴
 «انتخاب کند. ماریب طیشرا یرا برا

a .گذارانتقال ، =[ change, adjustment, alteration] (4۲صفحۀ  وسط) 

b .ارائهزیتجو ،  =[giving, injection] ( 3۰۲صفحۀ) 

c .مترادف  لیتبد(، شکل) رییتغ ،یدگرگون[change, alteration] ( 4۰صفحۀ) 

d . (3۷صفحۀ )تدوین، مشخص کردن 

 اریبس یمداخالت پزشکنسبت به  رایز ،نددرمان شو یاژهیتوجه و مراقبت و با ستییکودکان با»  aگزینۀ . ۱۵۵
«هستند. لیمیبمقاوم و 

a .(36۰ صفحۀ)به  نسبت لیمیب 

c .(۲9صفحۀ ) توسطِ تسکین داده شده 

b .(13صفحۀ ) برایپر اشتیاق  /پرشور 

d .(9۰۲صفحۀ ) نسبت به بدبین

 سیرئ از نظرانجام داده بودند  یبهبود اهداف سازمان یآنچه برا رایز ،کارکنان ناراحت بودند»  bگزینۀ . ۱۵9
 «.دبو ارزشیبدپارتمان 

a .مترادف  بها، گرانپرارزش[priceless, valuable, precious] ( کتاب 9۲3صفحۀ) 

b .مترادف  بهایب ارزش،یب[useless, worthless] ( 9۲3صفحۀ) 

c .مترادف  بها، گرانپرارزش[invaluable, valuable, precious] ( 9۲3صفحۀ) 

d .مترادف  ارزشمند، مفید[valuable, beneficial] ( ۰صفحۀ) 

ماست که تکامل از  یبخش ضرور ، یککندیمحافظت م بیخطر و آسدرد که بدن را از »  bگزینۀ . ۱۵۷
 «است. کرده توسعه پیدا یطوالن ۀدور کیدر طول  جیتدربه
a. مترادف  ، تغییر اساسیانقالب[rebellion] ( کتاب 4۲صفحۀ وسط Fast Vocab (MA, PhD)) 

b .مترادف  ، تغییر تدریجىتکامل[transition ]( کتاب 4۲صفحۀ وسط) 

c .(913صفحۀ )، تفکیک رزولوشن؛ ]دوربین، تلویزیون، ...[ قصدی؛ سازحل، برطرف، عزم؛ اراده 

d .یانیفرگشت پا؛ ضیانتقال، تفو  ( از لغتdevolve  ۰9صفحۀ)
  



 ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی

 10 

158. The old man was not …….…..…. to be hospitalized and preferred to receive 
treatment at home. 
a. inclined 
c. discriminated 

b. deviated 
d. demotivated 

159. The client suffering from a severe mental illness was referred to a 
psychologist for ….…..…... and advice on his treatment. 
a. consultation 
c. consensus 

b. consolidation 
d. conscription 

160. The police have expressed ….……..…. concerns about the missing child’s 
safety. 
a. gracious 
c. fallible 

b. grave 
d. fallacious 
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در خانه تحت درمان قرار  دادیم حیشود و ترج یبستر مارستانیدر بنداشت  لیامت رمردیپ»  aگزینۀ . ۱۵۸
 «.ردیگ
a .مترادف  لیتما یدارا ل،یمتما[willing, tending ]( ۰۲۷صفحۀ) 

b .مترادف  منحرف[deviant] ( 3۲9صفحۀ) 

c .مترادف  دادن زیتم؛ قائل شدن ضیتبع[show prejudice] ( ۰۲9صفحۀ) 

d .از ترکیب پیشوند منفی دلسرد کردن[ سازde و لغت motivate «ترغیب کردن]» (63۰ و ۰9۰ات صفح) 

مورد  درهمفکری و مشاوره  یبرا بود، دیشد یروان یماریب کیمبتال به  که [یراجع]مُ یماریب»  aگزینۀ . ۱۵6
 «روانشناس ارجاع داده شد. کیدرمانش به 

a .مترادف ی زنیمشورت، مشاوره، را[discussion, talk, examination ]( ۰6۲لغت آخر صفحۀ) 

b . ،مترادف  تیتقو ،ییاستحکام، پابرجا ؛یکپارچگیادغام[uniting; reinforcement] ( ۰6۲صفحۀ) 

c .مترادف  توافق )آراى عمومى(، اتفاق نظر همگان[accord, harmony, concord ]( 3۰صفحۀ وسط) 

d .مترادف  سربازگیرى[draft, enrollment ](۰۷۲ ص) 

 «.است کرده شدیدی شده ابراز نگرانکودک گم تیامن ۀدربار سیپل»  bگزینۀ . ۱9۱

  Fast Vocab(MA, PhD)کتاب  994صفحۀ در  graveمثال لغت  جملۀ صورت تست عیناً همان توجه:

 است.وندی مهرداد زنگیهاستاد 
 

a.  مترادف  نیمت ،سخاوتمندمهربان و[amiable, generous] ( 9۲۲صفحۀ) 

b . مترادف جدی، زیاد، وخیم، بسیار بد، ناگوار[serious, severe] (994صفحۀ  آخر) 

c .مترادف  ریپذلغزش زالخطا،یجا[imperfect, errant, flawed ]( 3۰4صفحۀ) 

d .مترادف کننده گمراه آمیز، اشتباه،غلط، مغلطه[false, untrue, spurious] ( ۰4۲صفحۀ) 

 

 

 

  

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 ۲1بیش 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. Health professionals and immunologists have seriously demanded that 
people of all ages ….…………. against the Covid-19 disease. 
a. vaccination 
c. are vaccinated 

b. be vaccinated 
d. to be vaccinated

162. If the startup event ….….……., I would probably go and see it.  
a. should be taken place 
c. was taken place 

b. were to take place 
d. would take place

163. It is proved that wearing a mask is a good way to avoid the Covid-19, 
….….……. many people go to crowded places without a mask.  
a. yet 
c. furthermore 

b. because 
d. consequently

164. If a patient ….….……. the choice of taking either an injection or an oral 
medicine, (s)he would most probably select the latter.  
a. would have given 
c. was given 

b. is being given 
d. has given

165. The surgeon ….….……. the tumor as soon as possible.  
a. considered removing 
c. considers by removing 

b. considering to remove 
d. had considered remove

 
 
 
 
 
 
 
 
  

های کلیدیپاسخ  

161.  2 164. 3 
162. 2 165. 1 
163. 1  
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[ demand]اینجا  افعال بیان درخواستز ابعد  وارۀ اسمیِجمله ]مبحث افعال بیان درخواست[ در  b گزینۀ. ۱9۱
 کتاب ، درس سوم۵است )بخش  b. پاسخ، گزینۀ داستفاده شو( to)مصدر بدون  شکل سادۀ فعل ایستی فقط ازب

Fast Grammar.) 

در برابر  نیسن ۀافراد در هم شدن نهیواکسخواستار  یطور جدشناسان بهیمنیبهداشت و امتخصصان » :ترجمه
 «اند.شده ۱6 کووید یماریب

برای صحبت در  [to  +beمصدر با ] از الگوی[  sth to dobeکاربرد  ها وشرطی مبحث]  bگزینۀ . ۱9۱

رطی شبا توجه به اینکه با یک ساختار  .شودمی، استفاده کارهایی که قرار است در زمان آینده انجام شوندمورد 
کتاب  9۱ و ۱۱های )بخش پاسخ تست ماست bوارۀ دوم(، گزینۀ در جمله wouldمواجهیم )و کاربرد  نوع دوم

Fast Grammar.) از اغلب ها دقت کنید که در شرطی نوع دوم برای همۀ فاعلwere شود و استفاده می
was شرطی نوع دوم. الگوی کاربرد کمتری دارد: 

 

 وارة اصلیجمله (if) وارة شرطجمله

 فعل ساده + would/ could/ might زمان گذشتۀ ساده/ گذشتۀ استمراری

 
 «.دمکریماز آن دیدن  و رفتمیم احتماالً ،دفتبی اتفاق قرار بود آپاستارت دادیاگر رو» :ترجمه

)و در نتیجه،  فعل، دو (that)و بعد از  ساز[ در صورت سؤالپایههم]مبحث کاربرد حروف ربط   aگزینۀ . ۱9۰
 many peopleوارۀ اول هستند. همچنین، فعل جمله siفاعل و  wearing a mask ( داریم.وارهدو جمله
 نیاز داریم. با توجه دهندۀ مناسبیک ربطواره، به وارۀ دوم هستند. برای ارتباط دو جملهفعل جمله goفاعل و 

برای « با اینحال، با وجود این»به معنی  yetساز پایهصحیح است. از حرف ربط هم a، گزینۀ مغایرتبه مفهوم 
 .(Fast Grammar درس اول، ۵)بخش شود استفاده می مغایرتبیان 

 ،حالنیبا ااست،  ۱6 کووید ]ابتال به[ از یریگپیش یبرا یخوب وشر زدن ثابت شده که ماسک» :ترجمه
 «.روندیشلوغ م یهااز مردم بدون ماسک به مکان یاریبس

مواجهیم  شرطی نوع دوم، با یک ساختار select would …با توجه به فعل  [هاشرطی مبحث]  cگزینۀ . ۱9۴
 .(Fast Grammar کتاب ۱9)بخش  پاسخ تست ما خواهد بود cو گزینۀ [ ۱9۱]ر. ک. الگوی تست 

 «.کردیرا انتخاب م یدوم زیاد احتمال به او ،شدیداده م یخوراک یدارو ای قیحق انتخاب تزر ماریب کیاگر به » :ترجمه

جمله است.  فاعل surgeonدارد.  ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به ]مبحث اجزاء جمله[   aگزینۀ . ۱9۵
 فعلعنوان اند بهتواست و نمی وارهفعل ingconsiderشود، زیرا رد می b. گزینۀ میندار فعل، جملهدر صورت 

پاسخ تست ما  aگزینۀ ، نیبراانباستفاده شود.  دار ingفعل بایستی از  considerبعد از ود. در نظر گرفته ش
 (.Fast Grammar کتاب ۱۱و  ۴ هایود )بخشب خواهد

 «داد.ر قرا مورد بررسی را زمان ممکن نیترعیبرداشتن تومور در سر ،جراح» :ترجمه
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166. Physical distancing has been in practice since the Covid-19 outbreak 
……….……. different parts of the world.  
a. would have affected 
c. affect 

b. has been affected 
d. affected

167. Working long hours in the hospital, ….….…………. .  
a. the nurse’s head began to feel heavy 
b. the nurse felt heavy in the head 
c. the nurse’s head was heavy 
d. felt heavy the nurse’s head

168. The mountain peak was ….….…..…. the sea level; when we finally reached 
there, we felt that it was difficult to breathe.  
a. such higher than 
c. such a height 

b. so higher that 
d. so far above

169. Yesterday, ….….…………..…. well, Mr. Jefferson decided to make an 
appointment with his family doctor. 
a. no feeling 
c. did not feel 

b. not feeling 
d. having no feeling

170. It’s weird that he is not talking any more about his plans to emigrate. He   
….….…..…. his mind about it.   
a. is being changed 
c. ought to have changed  

b. will have changed 
d. might have changed

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درک مطلب گرامر وجامع و باکيفيت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهيۀ
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166. 4 169. 2 
167. 2 170. 4 
168. 4  
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 ساده ۀزمان گذشتاز  توانیم« از» sinceدر زمان حال کامل، بعد از های فعلی[ ]مبحث زمان  dگزینۀ . ۱99
 (.Fast Grammar ۱۱)بخش  پاسخ تست ماست dگزینۀ  ن،یاشاره به مبدأ زمان استفاده کرد. بنابرا یبرا

 گذاریفاصله]طرح[ ، قرار داد ریثأت تحتمختلف جهان را  یهابخش ۱6 کووید وعیکه شیاز زمان» :ترجمه

 «است. دهش یعمل یکیزیف

در  .میمواجه شدهکوتاه یوصف ۀوارجمله کی[ با یوصف یهاوارهجمله ۀشد]مبحث شکل کوتاه  bگزینۀ . ۱9۷
 .میدار ازین فعل مناسب کیفاعل و  کیشده است و به حالت کوتاه s …rhou nging lorkowصورت سؤال، 

 :است. در اصل b ۀنیگز پاسخ،

The nurse, who worked long hours in the hospital, felt heavy in the head. 

دار بصورت ing  به شکل worked فعل لیتبدو  who یوصف ۀدهندکه پس از کوتاه شدن و حذف ربط بوده
 :دیآیدر م ریز

Working long hours in the hospital, the nurse felt heavy in the head.

 (. Fast Grammar، درس چهارم کتاب۵بخش )

 «.کردیم ینیسرش سنگ ،کردیکار م مارستانیدر ب یطوالن یهاپرستار که ساعت» :ترجمه

هم غلط  bگزینۀ  شود.رد می aنیامده و  اسم such، بعد از aدر گزینۀ  [هاقید اربردک]مبحث   dگزینۀ . ۱9۸
هم شکل نادرست کاربرد  cگزینۀ داریم. نیاز  (فاعل و فعل) وارهجملهبه  that ۀدهندبطر است، زیرا بعد از

that …ch su .گزینۀ  پاسخ، استd  ،قیداست که با انتخاب آن so  صفترا برای far تشاواهیم دخ 
 .(Fast Grammar کتاب ۱۵ و 6 های)بخش

که نفس  میکردمیاحساس  م،یدیباالخره به آنجا رس کهیوقت ؛بود باالتر ایسطح در از یلیخکوه  ۀقل» :ترجمه
 «دشوار است. دنیکش

. در میمواجه شدهکوتاه یوصف ۀوارجمله کی[ با یوصف یهاوارهجمله ۀشد]مبحث شکل کوتاه   bگزینۀ . ۱96
 .میدار ازین فعل مناسب کیفاعل و  کیشده است و به حالت کوتاه s …rhou nging lorkowصورت سؤال، 

 :است. در اصل b ۀنیگز پاسخ،

Yesterday, Mr. Jefferson, who was not feeling well, decided to make an 
appointment with his family doctor. 

 :دیآیدر م ریبصورت ز be (was) فعلو  who یوصف ۀدهندکه پس از کوتاه شدن و حذف ربط بوده

Yesterday, not feeling well, Mr. Jefferson decided to make an appointment with 

his family doctor.

 (. Fast Grammar، درس چهارم کتاب۵بخش )

خود قرار مالقات  ۀگرفت با پزشک خانواد میتصم ،که حالش خوب نبود جفرسون یآقا ،روزید» :ترجمه
 «بگذارد.
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 [ may/might/could haveقسمت سوم فعل +]]مبحث گذشتۀ افعال وجهی[ از الگوی   dگزینۀ . ۱۷۱
رود اتفاقی در گذشته رخ داده و یا چیزی صحیح بوده باشد. پاسخ، گزینۀ می احتمالشود که زمانی استفاده می

d  بخش( کتاب  ۱۱استFast Grammar.) 

ت نظرش را نسب دیشاکند. یمهاجرت صحبت نم یبرا شیهادر مورد برنامه گریاست که او د بیعج» :رجمهت
 «.داده باشد رییتغبه آن 

 

 دودر  ده هزار جلدیازفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 

 خیرسال ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برای تهيۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکيفيت تدریس نکته به نکتۀ گرامر، لغت و درک مطلب 
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 :۰۰۱۱ تیرتحلیل سؤاالت بخش گرامر کنکور وزارت بهداشت  ��

  بود. سبتاً سختنسطح کلی سؤاالت بخش گرامر 

  با مطالعۀ کتابGrammarFast  راحتیبهتوانستند ما داوطلبان می 

 .سؤاالت این بخش پاسخ دهند  درصد 9۲۲ به

 

 

 

 
 

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

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

 (،Fast Grammar ۵)بخش  هاوارهانواع جملهتست از نکات مربوط به  ۴

 کتاب(، ۱۱)بخش  هافعل و زمانتست از نکات مربوط به  ۰
 و، (۱9)بخش  اختارهای شرطیستست از نکات مربوط به  ۱
 (،6)بخش  و قیدها اهفتصتست از نکات مربوط به  ۱
 

 زدهم( بودند.)چاپ دوا Fast Grammarاز مباحث کتاب 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t.me/FastZaban وندیاستاد مهرداد زنگیهکانال تلگرامی   
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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 


