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

 1 

 0011تیر  ۷شنبه دو صبح - پنجمنوبت  -وزارت بهداشتدکتری آزمون کنکور 

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 
     Every business in the 21st century is integrating the use of digital innovation 
and latest technologies. The primary aim is gaining the growth for the industry 
and offering the quality services to the customers. So, hospitals are 
accumulating the technologies and digital innovation for providing the best 
healthcare services to the patients. One of the best examples is that countries 
like the U.S. have started integrating the robotics surgeries. However, the major 
issue with the technological and digital innovation is its cost. Every healthcare 
business cannot afford this technology. The primary problem is financial as it 
gets tough for the business to always spend on the technology. It is essential for 
the business to comprehend the need for technological advancement as 
otherwise solving the issue of finance is not an easy thing. Hospitals cannot take 
advantage of its benefit because of two constraints that are cost and out-of-date 
IT structure. Thus, hospitals need to find a solution for the digital innovation and 
technological transformation in the industry. Authentication systems are one of 
the healthcare technologies that are trending but are expensive for the 
healthcare industry. Data security is one of the primary issues in almost every 
organization, and it becomes difficult to secure the data of customer or even the 
personal information of the business. Thus, it is a need to integrate the 
authentication system for ensuring the data security.  
 
131. According to the passage, hospitals are …….…..…………….. .     
a. offering quality services to industry business 
b. integrating digital innovation in health services  
c. gaining growth for the medical industry 
d. supporting patients’ use of modern technologies 

132. The use of “robotic surgeries” in the U.S. is given in the passage to show 
…….……………………….. . 
a. how strong is the US economy 
b. that robots can perform surgery 
c. the use of latest technologies in US health system 
d. the US as the best country in integrating technologies 
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133. Which of the following is correct according to the passage?       
a. Cost and old IT structure in hospitals serve as barriers for digital innovation 
b. Hospitals can readily bear the cost of digital technologies 
c. Technological advancements are challenging hospital services 
d. Hospitals have recently solved the issues of financing digital technologies  

134. What does the underlined “its” refer to?      
a. technological advancement 
b. health care business  
c. financial problems 
d. hospital constraints 

135. According to the passage, authentication systems ……….……………... .    
a. deal with primary issues in organizations 
b. have difficulty transforming patients’ data 
c. secure health care system data 
d. save patients’ personal data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

و  تشریحیبا پاسخ وزارت بهداشت  هایکورکنبرای دریافت سؤاالت   

  www.FastZaban.com سایتآزمون، به وب تحلیل

 .دیینمامراجعه  /FastZabant.me کانال تلگرامی ما یا

های کلیدیپاسخ  

131.  2 134. 1 
132. 3 135. 3 
133. 1  

 

https://t.me/FastZaban


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

 3 

Passage 2 
     Studies have found that generosity, both volunteering and charitable 
donations, benefits the young and the old physically and psychologically. 
Volunteering distracts the mind from the stresses and problems of the self. 
Many studies show that one of the best ways to deal with the hardships in life is 
not to just center on yourself but to take the opportunity to engage in simple 
acts of kindness. When people think about helping others, they activate a part 
of the brain called the mesolimbic pathway, which is responsible for feelings of 
gratification. Helping others doles out happiness chemicals, including dopamine, 
endorphins that block pain signals and oxytocin, known as the tranquility 
hormone. Even just the thought of giving money to a specific charity has this 
effect on the brain, research shows. According to Dan Ariely, “If you are a 
recipient of a good deed, you may have momentary happiness, but your long-
term happiness is higher if you are the giver.” The key is to give and help 
deliberately and thoughtfully, so that other people benefit from it. Research 
supports this, and researchers started from a baseline of equal physical 
characteristics among study participants, so it was not a case of healthier people 
being more willing to volunteer.  
 
136. According to the passage, ………………….……... .       
a. typically the elderly benefit from being generous 
b. the young people are often volunteer to be the helpers 
c. people mainly benefit from physical foursomes of generosity 
d. donors are physically and mentally affected by being helpers 

137. The feeling of happiness is generated as a result of ……………...……... .     
a. blocking endorphins secretion 
b. restricting dopamine secretion 
c. activating mesolimbic pathway 
d. stimulating the pain signals 

138. The writer suggests that one should ……………..……... to cope with life 
sufferings more successfully. 
a. be involved in charities 
b. focus mainly on himself 
c. ask for help from charities  
d. distract attentions from stress 

139. It is said that helping others leads to happiness ……………………... .  
a. enduring 
b. short-time  
c. compulsory 
d. momentary 
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140. It is stated in the passage that ……………….……………... .  
a. initiation of helping others occurs in healthy people  
b. willingness to help others is the key to happiness 
c. hardship of life activates the brain help others 
d. tranquility of mind leads to generosity  
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Passage 3 
     Scary as it is, it is important for anyone to be able to speak in front of others, 
whether twenty around a conference table or a hall filled with a hundred faces. 
Being able to speak can mean better grades in any class. It can mean talking the 
town council out of increasing your property taxes. It can mean talking top 
management into buying your plans. You were probably asked to speak in the 
first place in the hope that you would be able to articulate a topic that you know 
something about. Still, it helps to find out about your audience first. The more 
you sweat in advance, the less you’ll have to sweat once you appear on stage. 
Research your topic thoroughly. Check the library for facts, quotes, books, and 
timely magazine and newspaper articles on your subject. Get in touch with 
experts. Write to them, make phone calls, get interviews to help round out your 
material. In short, gather and learn far more than you’ll ever use. You can’t 
imagine how much confidence that knowledge will inspire. Careful preparation 
and a great deal of practicing are required to make it come together smoothly.  
 
141. According to the passage, speech delivery is …..………………... . 
a. fear-provoking but significant 
b. mostly suitable for small audience 
c. intended for the educated 
d. straightforward but redundant 

142. In this passage, ……………... is used as an example of a good speech reward.  
a. preventing property tax increase  
b. getting in touch with experts  
c. full payment to top managers  
d. sweating before giving a speech  

143. “The more you sweat in advance, the less you’ll have to sweat once you 
appear on stage” indicates the ………………..……... .  
a. importance of self-confidence and comfort 
b. significance of sweating on stage beforehand 
c. importance of preparation and practice 
d. significance of an inspiring speech

144. In order to have enough confidence during a speech you have to 
………………………….……... . 
a. transfer the knowledge to subject experts 
b. buy more magazines and newspapers on time 
c. write up-to-date articles about your topic 
d. gather sufficient information about your topic
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145. The foremost priority in developing the topic of a speech is ………………... .  
a. knowing about the audience 
b. inviting experts of the field 
c. choosing an appropriate stage 
d. rounding out all the materials 
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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 smell of ................ cigarettes always makes me feel sick. 
a. stale b. stained c. stagnant d. strangled 

147. She does not eat meat; she is a/an ................ of vegetarianism.  
a. advocate 
c. persecutor 

b. opponent 
d. intimidator

148. Health organizations have recently used social media for the ................ 
of educational ideas among users who need information.  
a. cessation 
c. deterioration 

b. distortion 
d. dissemination

149. Healthcare costs have been ...................... rapidly in recent months; 
therefore, many people cannot afford purchasing even the basic health 
supplies they need. 
a. escalating 
c. subsiding 

b. exterminating 
d. plunging

150. The student was duly granted a full scholarship for a Ph.D. in physiology 
mainly for the ................ letter issued by the supervisor of his master’s thesis.  
a. credential 
c. disquieting 

b. controversial 
d. dispiriting

151. The king’s .................. policies increased the tension between the two 
countries.  
a. amiable  b. hostile c. lenient  d. benevolent 
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 «.زندیحالم را بهم م شهیهم گاریس ۀ[کهن] ماندۀ یبو»  aگزینۀ . ۱۴9
a .؛ کهنهمانده ات،یب ( کتاب ۳۴۲صفحۀ Fast Vocab (MA, PhD) چاپ سوم) 

b .دارلکه (۳۴ صفحۀ Fast Vocab (MA, PhD)) 

c .](کتاب ۲۲صفحۀ  چهارملغت ) رونق، ...[ راکد، بی؛ ]اقتصادستایا ]آب، هوا 

d . ،(کتاب ۳۴۲صفحۀ ) شدهبکورسخفه 

 «است. یاهخواریگطرفدار او  خورد؛یاو گوشت نم»  aگزینۀ . ۱۴۷
a .مترادف  هوادار، طرفدار[proponent, exponent] ( کتاب ۴۴صفحۀ) 

b . ،(کتاب ۲۱۲صفحۀ ) مخالف ؛رقیب حریف،[ ...]مسابقه، بازی 

c. ]از لغت نهردزاآ ]فرد[ دهpersecute](۴۶ صفحۀ) : آزار دادن 

d . فرد[ ترساننده ]از لغت[intimidate](۲۲۲صفحۀ ) : ترساندن 

 انیدر م یآموزش یهادهیاانتشار  یبرا یاجتماع یهااز رسانه راًیبهداشت اخ یهاسازمان»  dگزینۀ . ۱۴۸
«اند.دارند، استفاده کرده ازیاطالعات ن ]این[ که به یکاربران

a .(۱۴۴ۀ صفح)( یا موقت یایست، توقف )دائم 

c .(۶۲و  ۲۳ اتصفح) تباهى، زوال 

b .(۴۴۲صفحۀ ) افتادگیتحریف، از ریخت 

d .(۲۴صفحۀ ) انتشار، اشاعه

 ،نی؛ بنابرااست شیدر حال افزاسرعت به ریاخ یهادر ماه یبهداشت یهامراقبت یهانهیهز»  aگزینۀ . ۱۴6
«.ندارند هم را زشانایمورد ن اساسی یبهداشت لوازم دیتوان خر یاز مردم حت یاریبس
a .(کتاب ۱۲ ص ومدلغت ) ؛ بدتر شدنافزایش یافتن 

c .(۲۲ص )تدریج( کم شدن فروکش کردن، )به 

b .(۱۲ ص) نرداز بین ب 

d .(۴۴۱ ص آخر لغت)شدت کاهش یافتن به

 داعطا ش یولوژیزیف یدکترمقطع  یکامل برا یۀ تحصیلیبورس کیبه دانشجو طبق مقررات، »  aگزینۀ . ۱۵۱
«.او بود ارشد یکارشناس ۀنامانیپا یاستادراهنماشده توسط درصا ۀناماعتبار طراخب که در اصل

a . ،(۴۶۱ ص) هاعتبارناممدرک 

c .(۲۲ ص) هدننکنگران 

b .(۲۳۴صفحۀ ) زیانگمشاجره ز،یانگبربحث 

d .(۱۲۳ ص) کردن دلسرد

«.داد شیرا افزادو کشور  نیپادشاه تنش ب ۀخصمان یهااستیس»  bگزینۀ . ۱۵۱
a .(۲۲ص ) ینشتادمهربان، دوست 

c .(۴۳ص ) میبامدارا، مال ر،یگآسان 
b .(۱۱۲صفحۀ  اوللغت ) دوستانه، خصمانهریغ 
d .(۱۳۲صفحۀ  اوللغت ) ست، سخاوتمنددونوع

  

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

 آورده شده است. وندیمهرداد زنگیه استاد( واژگان جامع ارشد و دکتری)
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152. It usually takes the smokers a long time to recover from the effects of 
surgery since smoking .................. the normal functioning of the heart and 
lungs. 
a. invigorates 
c. reinforces 

b. perpetuates 
d. hinders

153. Drug addicts do not often ................ the syringes they use; they share 
them with others or reuse them, leading to the spread of AIDS.  
a. dislodge b. reserve c. discard d. disperse

154. The obese people exercise a lot to lose weight, but they ................ all 
their efforts by eating a lot.  
a. prolong b. restore c. augment d. neutralize 

155. Meditation through constant practice is highly effective for the ................ 
of mental health. 
a. diminution b. inhibition c. promotion d. shrinkage 

156. The excess energy produced in the body after a period of eating large 
meals will be ................ unless exercise is done to use it.  
a. depleted b. conserved c. eliminated d. consumed 

157. One of the symptoms of her mental disorder is ................: even a low 
sound can lead to her loss of concentration.  
a. compatibility 
c. tranquility 

b. distractibility 
d. serenity
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 گاریس رایز ،ندیاب بهبود یجراح راتثا از هایگاریتا س کشدیطول م یادیزمان ز معمولً »  dگزینۀ . ۱۵۱
«.شودیم هاهیقلب و ر یعیعملکرد طبمانع  دنیکش

a .(۲۱۱ ص) قوت دادن، سرزنده کردن 

c .(۲۱۱ ص) کردن تیتقو 

b .(۲۲صفحۀ  سوملغت ) دنیکردن، تداوم بخش یجاودان 
d .(۱۲۳ ص اوللغت )؛ کُند کردن مانع شدن

 گرانیآنها را با د و ؛اندازندیدور نمخود را  ۀمورد استفاد یهامعتادان به مواد مخدر اغلب سرنگ»  cگزینۀ . ۱۵۱
«.شودیم دزیا وعیکه منجر به ش کنندیمجدد م ۀاز آنها استفاد ای گذارندیبه اشتراک م

a .(۲۶۴ ص) دنکر رونیراندن، ب رونیب 

c .(۴۴۲صفحۀ  آخرلغت ) دور انداختن 
b . (۲۲۲صفحۀ  اول) ذخیره کردنکنار گذاشتن )برای(؛ 
d .(۲۶صفحۀ  دوملغت ) ؛ پخش کردنپراکنده شدن

خوردن  ادیاما تمام تالش خود را با ز ،تا وزن خود را کم کنند کنندیم ورزش ادیافراد چاق ز»  dگزینۀ . ۱۵۴
 «.کنندیم اثربی
a .(۲۲صفحۀ ) کش دادن کردن، دیتمد 

b .(۲۲۲صفحۀ ) مرمت کردن ؛( برگرداندنی)به تندرست، بازگرداندن؛ پس دادن 

c .(۱۳صفحۀ  آخرلغت ) زیاد شدن، افزایش دادن/ یافتن 

d .اثر کردنی، بخنثى کردن (کتاب ۱۳۳صفحۀ  آخر Fast Vocab (MA, PhD)) 

«.ثر استؤم اریسالمت روان بس یارتقا یمداوم برا نیتمر قیاز طر شنیتیمد»  cگزینۀ . ۱۵۵
a .(۱۴۱۱۱۱ ص) کاهش 

c .(۲۱۱ص )؛ ارتقا تبلیغ ترویج، ترفیع؛ 

b .(۲۲۴۱۱۲۲ص ) ییکمرو ،یدارشتنیخو ،یبازدار 

d .(۱۴صفحۀ ) رفتگیآب؛ کاهش، افت

 ذخیره سنگین ییغذا یهادوره خوردن وعده کیشده در بدن پس از دیتول یاضاف یانرژ»  bگزینۀ . ۱۵9
 «استفاده از آن انجام شود. یبرا یورزش نکهیمگر ا ،خواهد شد

a . مترادف  دن، خرج کردنبه ته رسان، کردن یخال (زیاد مقدار)به[exhaust] ( کتاب ۱۲۴صفحۀ  چهارملغت) 

b .(۲۲ص  دوملغت ) دنکر یحفظ کردن، نگهدار 

c .(۱۲صفحۀ  لغت آخر)ن حذف کرد؛ ؛ از بین بردن، کُشتننیاوردن حساب به 

d .(۱۲۴صفحۀ  سوملغت ) ؛ خوردنهدر دادن، ...[ مصرف کردن؛ ، انرژی]وقت 

نجر م تواندیم ]هم[ کم یصدایک  یاست: حت یپرتحواساو  یاختالل ذهن یهااز نشانه یکی»  bگزینۀ . ۱۵۷
 «به از دست رفتن تمرکز او شود.

a. مترادف  ی، هماهنگیسازگار[agreement, affinity ]( ۴۲صفحۀ) 

b .(۳۱۲لغت دوم ص ) یپرتحواس 

c . (۶۳لغت دوم صفحۀ )آرامش، آسودگی خاطر، آسایش 

d .مترادف  آرامش[tranquility, calmness] ( ۶۳صفحۀ)
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158. Today’s improvements in science and technology will benefit people in 
the ................ years. 
a. subsequent 
c. foregoing 

b. antecedent 
d. preceding 

159. Children ................... by loving parents tend to grow up as affectionate 
adults in future.  
a. nurtured b. impeded c. oppressed d. harassed 

160. Towards the Nowruz holidays, many Iranian airports become heavily 
................ with tourists and passengers. 
a. congregated 
c. congested 

b. confiscated 
d. contested 
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 «.به نفع مردم خواهد بود ندهیآ یهادر سال یآورعلم و فن ]عرصۀ[ در یامروز یهاشرفتیپ»  aگزینۀ . ۱۵۸

a .(۲۲۳صفحۀ ) ، پسایند، متعاقبدیبع 

b .[زمان ای بیاز نظر ترت]... ،  ،(۴۲۲۱۲۲۲صفحۀ )ی ، قبلاسبقمقدم 

c . ،(۲۲۳صفحۀ ) ، فرگفتذکرالفوقشده، ادیمذکور 

d .(۲۲۲صفحۀ ) پیشین، قبلى 

 ینهربامبزرگسالن  احتمالً ندهیدر آ ،ندشویم تربیت بامحبت ینیوالد توسطکه  یکودکان»  aگزینۀ . ۱۵6
 «.شدخواهند 

a . ،مترادف بار آوردن تربیت کردن، پرورش دادن[bring up, raise] ( ۱۴صفحۀ  اوللغت) 

b .مترادف  انداختن ریخأکردن، به ت یریجلوگ[inhibit] (۱۲۳آخر صفحۀ  لغت) 

c . مترادف آزار دادن سرکوب کردن/ شدن؛[suppress; depress, harass] ( ۲۳صفحۀ  چهارملغت) 

d . (۴۶صفحۀ  مچهارلغت ) کردن تیصل کردن، اذأستوه آوردن، مستبه 

گردشگران و مسافران مملو از شدت به رانیا یهااز فرودگاه یاریبس ،نوروز امیا نزدیک»  cگزینۀ . ۱9۱
 «.شوندیم
a. مترادف  )دور هم( جمع شدن ،گرد آمدن[gather] ( ۴۲صفحۀ  دوملغت) 

b . مترادف  کردن فی، توقکردنمصادره[impound] ( ۳۴۳۱۲۲۲صفحۀ) 

c .(۱۲۲صفحۀ ) شلوغ شدن 

d .(۱۱۶صفحۀ ) ، به چالش کشیدنمورد اعتراض قرار دادن؛ مسابقه دادن 

 

 

 

  

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. 

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

 سؤاالت این بخش پاسخ دهند.  درصد ۲۲بیش 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 council insists that the election ……….……. a running conversation with 
the public.
a. turn into 
c. to turn into 

b. turns into 
d. turning into

162. Had we not used an out-of-date train schedule, we ……….……. the train. 
a. will not miss 
c. will not have missed 

b. have not missed 
d. would not have missed

163. Nowadays, children eat more junk food and get less exercise. It is not 
surprising; ….…….……., the rates of childhood obesity are on the rise.
a. because 
c. since 

b. therefore 
d. owing to

164. He was advised not to discontinue the medicine ……..….……. this might 
cause a recurrence of the symptoms.
a. so as to 
c. after 

b. due to 
d. as

165. According to the latest research findings, further outbreaks of the 
pandemic ….….………. in the future. 
a. are expected 
c. will expect 

b. will be expecting 
d. are to expect

 
 
 
 
 
 
 
  

های کلیدیپاسخ  

161.  1 164. 4 
162. 4 165. 1 
163. 2  
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[ insist]اینجا  افعال بیان درخواستز ابعد  وارۀ اسمی  جمله ]مبحث افعال بیان درخواست[ در  aگزینۀ . ۱9۱
 (.Fast Grammar کتاب ، درس سوم۵)بخش  داستفاده شو( to)مصدر بدون  شکل سادۀ فعل ایستی فقط ازب

 «.شود لیتبدگو با مردم وشورا اصرار دارد که انتخابات به گفت» :ترجمه

در صورت تست،  … edusnot  had گذشتۀ کاملزمان  ]الگوی شرطی نوع سوم[ وجود فعل  dگزینۀ . ۱9۱
 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 

حذف  ifرخ داده و  جابجاییدقت کنید که در اینجا  (.Fast Grammarکتاب  ۱9)بخش  است dپاسخ، گزینۀ 
 (.Fast Grammar کتاب 9)بخش بوده  if we hadn’t usedشده؛ در اصل، 

 «.میدادیاز دست نمقطار را  م،یاستفاده نکرده بود یمیقطار قد ۀبرنام یک ازاگر » :ترجمه

نیاز  قید جملهدر جای خالی به یک  ,و  ;مله[ با توجه به عالئم نگارشی ]کاربرد قیدهای ج  bگزینۀ . ۱9۱
برای « جهیدر نت ن،یبنابرا» thereforeشوند. از قید جمله نیستند و هر سه رد می dو  a ،cهای گزینهداریم. 
 (.Fast Grammarکتاب  ۴است )بخش  bشود. پاسخ، گزینۀ استفاده می گیرینتیجه

 ستیر نآوتعجب ،نیبنابرا. کنندمی ورزش و کمتر خورندیم یشتریناسالم ب یودکان غذاهاامروزه ک» :ترجمه
 «.است شیافزا رو بهدر کودکان  یچاق زانیم که

فعل  was advisedو  فاعل اول heمواجهیم.  وارهدو جملهبا  [ی قیدیهاوارهجمله]مبحث   dگزینۀ . ۱9۴
وارۀ قبل و بعد از جای است. برای ارتباط دو جمله فعل آن emight causو  مودفاعل هم  thisاست.  آن

بیان  دهندۀ قیدیربطاست که با انتخاب آن، یک  dپاسخ، گزینۀ  .نیاز داریم مناسبدهندۀ یک ربطخالی به 
 (.Fast Grammar کتاب م، درس دو۵)بخش خواهیم داشت  دلیل

 «.باعث عود عالئم شود است امر ممکن نیا زیرا، دنکن قطعرا  دارو مصرفده بود که ش هیبه او توص» :ترجمه

 outbreaks، زیرا نیاز داریم مجهولی فعلدر جای خالی به  [ها و معلوم و مجهولمبحث فعل]  aگزینۀ . ۱9۵
 .نیست دهندۀ کار فعلانجام

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

 
 

 ۱۱های است )بخش aپاسخ، گزینۀ  شوند.نیستند، رد می مجهولیکه دارای شکل  dو  b، c هایپس، گزینه
 (.Fast Grammar ۱۱و 

 یشتریب عویش ندهیدر آ ریگهمه یماریب نیکه ا رودیانتظار م ،یقاتیتحق یهاافتهی نیاساس آخر بر» :ترجمه
  «.کند دایپ

 فاعل + to be شکلی از فعل + (.p.p) قسمت سوم فعل
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166. The WHO recommends that all people be vaccinated against the Covid-
19.  ….…..….…., they will surely catch the infectious disease. 
a. In spite of 
c. Whether 

b. Otherwise 
d. Although

167. The nurse tried all sorts of strategies to help the patient ….…..…….. his 
stress before surgery.
a. overcome 
c. to have overcome 

b. to be overcoming 
d. overcoming

168. The injured soldier ….…..…..…. on the ground for almost an hour before 
the rescue team arrived and therapies commenced. 
a. had been lying 
c. will be lying 

b. has been lying 
d. is lying

169. The participants in the experimental group, …….….…..…. the ones in the 
control group, were more physically fit.
a. compared with 
c. in comparison 

b. compare to 
d. to compare

170. The Covid-19 pandemic may get worse, ….……..…..…. universities and 
educational institutions will probably continue online courses. 
a. which the case 
c. in the case for 

b. in which case 
d. there will be the case
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نیاز  قید جملهدر جای خالی به یک  ,و  .]کاربرد قیدهای جمله[ با توجه به عالئم نگارشی   bگزینۀ . ۱99

« ، وگرنهصورتنیا ریدر غ» otherwiseشوند. از قید جمله نیستند و هر سه رد می dو  a ،cهای گزینهداریم. 
 (.Fast Grammarاب کت ۴است )بخش  bشود. پاسخ، گزینۀ استفاده می بیان مغایرتبرای 

 ،صورتنیا ریدر غ شوند. نهیواکس ۱6کووید  هیمردم عل ۀکه هم کندیم هیتوص یجهان بهداشتسازمان » :ترجمه

 «.مبتال خواهند شد یعفون یماریب نیبه ا ها مطمئناًآن

 ۱۱)بخش شود استفاده  فعل ادۀس شکلاز  یستیبا elphاز فعل  بعد [فعلی شکالاَ]مبحث   aگزینۀ . ۱9۷
Fast Grammar).  پاسخ، گزینۀa است. 

بر استرس قبل از عمل کند که کمک  ماریبه بتا  را امتحان کرد هایانواع استراتژ همۀپرستار » :ترجمه
 «.کند غلبه اشیجراح

 گذشتۀ کاملو  )rriveda( گذشتۀ سادههای این تست به کاربرد زمان های فعلی[مبحث زمان]  aگزینۀ . ۱9۸
 املکگذشتۀ  هم برای ما کلید است. در جای خالی به زمان beforeشود. وجود با یکدیگر مربوط می

خواهیم  ngyil been (had( استمراری کاملگذشتۀ یک فعل  aگزینۀ انتخاب با نیاز داریم.  (استمراری)
 .(Fast Grammar کتاب ۱۱6، نکتۀ مهم صفحۀ ۱۱داشت )بخش 

 دهیدراز کش نیزم یروساعت  کی باًیتقرنجات و شروع درمان  میت دنیقبل از رسسرباز مجروح » :ترجمه
 «.بود

. است« با سهیدر مقا» یمعن هب compared with/toصطالح ا [اربرد حروف اضافهکمبحث ]  aگزینۀ . ۱96
 (.Fast Grammarکتاب  ۱۴۵صفحۀ جدول ، ۱۱است )بخش  aپاسخ، گزینۀ 

 «اشتند.د یشتریب سمانیجتناسب گروه کنترل،  با سهیدر مقا ش،یکنندگان در گروه آزماشرکت» :ترجمه

 هوارجملهدو  برای اتصال ۀ مناسبدهندبطرر جای خالی به یک د [هادهندهبطر اربردک]مبحث   bگزینۀ . ۱۷۱
 .(Fast Grammar ۵ )بخش است bپاسخ، گزینۀ  نیاز داریم.

 احتمالً  یسسات آموزشؤها و مدانشگاه صورتنیکه در اممکن است بدتر شود،  ۱6ووید ک یپاندم» :ترجمه
 «خود را ادامه خواهند داد. نیآنال یهادوره
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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 ۲۲  بیش از به

 
 

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

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

 کتاب(، ۵)بخش  هاوارهانواع جملهتست از نکات مربوط به  ۱
 (،Fast Grammar ۱۱)بخش  هافعل و زمان تست از نکات مربوط به ۱

 (،۴)بخش  اجزاء جملهتست از نکات مربوط به  ۱

 (،9و  ۱9 های)بخش جابجاییو  wishساختارهای شرطی و تست از نکات مربوط به  ۱
 و (،۱۱)بخش  معلوم و مجهولتست از نکات مربوط به  ۱
 (،۱۱)بخش  حروف اضافهتست از نکات مربوط به  ۱
 

 زدهم( بودند.سی)چاپ  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 ر کشور(پستی به سراسرایگان با ارسال  -ما سایت

https://zaya.link/BehdashtFast 


