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 کتاب دوم یرایشو عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪ 

 Fast Grammar استاد یفتألهای زبان( )گرامر جامع آزمون

ترین برند تحصیالت تکمیلی()باکیفیت وندییهمهرداد زنگ 

...به بازار آمد رنگ دودر 
 

و ارشد ، MSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یسؤاالت واقعو تست  057از  با بیش ✔

... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر لا ـــکامپاسخ با  69 اردیبهشتها تا رشته ۀهم یدکتر

:شامل

 بخش ۶۱آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑

 با Kitو  تافل بارونز، تافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑

هایحی و تحلیل همۀ گزینهکاملا تشر هایپاسخ

Fast Grammar

کالس درس همراه

زبانی هاآزمون منبعین ترکامل



مانند فاعل، فعل، مفعول، صفت،  اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑
نها قرار گرفتن آ یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد یصتشخ یهاو نشانهید، ... ق

در جمله

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

به مشا یهاکه در کتاب یو انحصار یبصورت ابداع تریعسر زنی تست نکات ☑
 .. ید.د یدنخواه

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑

 کیآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑
 شودیدنبال م

و... به سؤاالت یحپاسخ صح یاستفاده از آنها برا ۀو نحو کلمه پسوندهای آموزش ☑

چاپ انتشارات جنگل



یمبسم اهلل الرحمن الرح

Fast Reading 

های زبانجامع آزمون ک مطلبرد

دوم( ویرایش)

وندیمهرداد زنگیهتألیف: 

انتشارات جنگل



فهرست مطالب 

۱ ....................................................................... طلبم درک ۀدربار یکل ینکات: اول بخش

۵ .......................................................... متن یهادهیا و میمفاه به مربوط سؤاالت: دوم بخش

۱۱ ............................................................. متن حیصر اتیجزئ به مربوط سؤاالت: سوم بخش

۰۲ ................................................................... ریضم مرجع به مربوط سؤاالت: چهارم بخش
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 دمهمق

لزوم  هاست،زبان نشر علم در دانشگاه و با توجه به اینکه این زبان، پرکاربردترین زبان دنیاستزبان انگلیسی    
شده رحسوم سؤاالت مطیک بیش ازبا علم به اینکه . تبدیل شده است به یک امر مبرهن و حیاتییادگیری آن 

یکی از  ،دگی مناسب برای این بخش از آزمونآما شود،مربوط می درک مطلبمبحث  هبهای زبان در آزمون
اسخی یافتن پ در پینمودم تا  تالش . از اینرو،استهای مختلف کنندگان در آزمونشرکت همیشگی هایدغدغه

دف و با ه درک مطلبهای متعددی در زمینۀ . کتابنمایمتألیف  برآمده و کتاب حاضر را این نیاز مناسب به
تنها ها اند؛ ولی بسیاری از این کتابهای زبان به رشتۀ تحریر درآمدهسازی داوطلبان برای شرکت در آزمونآماده

ؤاالت رسان در مواجه با سها و سؤاالت سنوات گذشته اکتفا کرده و اغلب از آموزش نکات یاریگنجاندن تستبه 
 ها، انواع سؤاالت به چند دستۀسؤاالت ادوار گذشتۀ آزمون لیوتحلهیتجزاند. در این اثر، پس از فروگذاری نموده

های مفید در مورد چگونگی مواجه و پاسخ به انواع سؤاالت بطور کامل و با کلی تقسیم شده و نکات و آموزش
 هایتابک ،بعترین مناذکر مثال توضیح داده شده است. در تألیف این کتاب از منابع مختلفی استفاده شده و عمده

های مهارت کامل تا با تشریح نمودمتالش  اند کهبوده TOEFL Reading Flash کتابو تافل النگمن 

انی بسیار به زب هاافزودن توضیحات و نکات تکمیلی و ارایۀ پاسخ تشریحی تست ق ووفکتاب  دو شده درمطرح
 .را در راه رسیدن به هدفشان یاری رسانم گرامیداوطلبان  ساده بتوانم

، MSRT ،EPT ،MHLEهای آزمون درک مطلبداوطلبان برای بخش  سازیآماده با هدف، حاضر کتاب   
رای مطالعۀ . این کتاب هم بهای مختلف نگاشته شده استرشتهکارشناسی ارشد و دکتری  کنکور و ، تافلتولیمو

 توسط مدرس طراحی شده است.خودخوان و هم برای تدریس در کالس 
 

 های این کتابقسمت
ت سؤاال الزم برای پاسخ به هایرتاهه هر یک از آنها بر روی یکی از مبخش تشکیل شده ک ۵این کتاب از    

 .ستا ارائه گردیده نامهدرسیک هر بخش بصورت  و کندرکز میتم آزمون

 :هستندهای مختلف کتاب به شرح زیر قسمت

به زبان ساده ی درس : در این قسمت سعی شده تا مباحثبه زبان سادههر بخش نکات  و آموزش توضیح. ۱

 توضیح داده شوند.

دهی به و چگونگی پاسخ های مختلفدر آزمون درسباحث هر : در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مدر آزمون. ۰

 با ذکر نکات ارائه شده است.آنها 

است  سؤاالتینمونه که شامل  ه شدههر بخش یک آزمون نمونه قرار داد : در انتهایSample Testقسمت . ۱

 .مطرح شده استاز مباحث آن بخش  هاکه در آزمون

 ۱۰۵متن ) ۰۲ و تست( ۵۱) آزمون جامع یکنیز : در انتها ۴۵تا  ۴۱های های آزمونتست وجامع  نآزمو. ۲

 هایتست برایو  پاسخ تشریحیهای مختلف قرار داده شده است. برای آزمون جامع از سؤاالت آزمون (تست
 گردیده است.ارائه ادوار گذشته پاسخ کلیدی های آزمون

 مطالعه نمایید حتماً



هایی چون گزیدۀ کتابکتاب، انتهای « های زبانواژگان مهم آزمون»بخش : زبان یهاواژگان مهم آزمون. ۵

، Essential Words for the TOEFL، Vocabulary for IELTSلغت ضروری تافل،  ۲۲۲واژه،  ۵۲۲
که با استفاده از روش ابداعی ارایۀ  است Hot Words for the SATو  GRE، واژگان ضروری واژه ۱۱۲۲

لفظ در این قسمت، ت .های آنها به ترتیب ساده به دشوار، برای شما عزیزان فراهم شده استلغات در کنار مترادف
IPA «لغات را  ینا شودیم یهتوص فارسی روان آنها ارائه شده است. ۀو ترجملغات « المللیالفبای فونتیک بین

سپس  و زیر آنها خط کشیده نشدهابتدا کلماتی که  ،هادر قسمت مترادف .یددقت مطالعه کرده و به ذهن بسپاربه

مرتب  استاز چپ به رساده به دشوار را مطالعه کنید، زیرا کلمات به ترتیب  زیر آنها خط کشیده شدهکلماتی که 

 هایی چونهای دشوارتر و برگزیده از کتابمترادف عمدتاًهایی که زیر آنها خط کشیده شده اند. مترادفشده
ز اهستند که بیشتر برای کسانی که خود را برای کسب نمرۀ باال  SATو  GRE، واژگان ضروری واژه ۱۱۲۲
ا ب. بنابراین، مطالعۀ این لغات را در اولویت دوم خود قرار دهید. ندستکنند، مناسب ههای مختلف آماده میآزمون

درصد از واژگان مورد نیاز  ۴۲تا بیش از  توانید یقین داشته باشید کهمی ،این بخش از کتاب دانستن لغات
ای از کتاب در اید. همچنین الزم است یادآور شوم که این بخش از کتاب چکیدهرا فراگرفتههای زبان آزمون

های با ویژگی زودیاست که بههای زبان واژگان جامع آزمون Fast Vocabularyدست تألیف ما تحت عنوان 

 تقدیم حضور شما عالقمندان خواهد شد. هترین کیفیتمنحصربفرد و با ب
 

 www.FastZaban.com سایتارتباط با ما از طریق وب
توانید به نمونه سؤاالت ، شما عزیزان می(FastZaban.com)های زبان با مراجعه به سایت تخصصی آزمون   

 دسترسی پیدا های آموزشی و ...فایلمند، های آنالین نظامهمراه پاسخ تشریحی، آزمونهای مختلف بهآزمون

توانید از می Telegram.me/FastZabanکانال تلگرام و  FastZaban.comسایت وب. همچنین، در کنید

 ظیرنهای ما امکانات دیگری نظیر مشاوره و ارایۀ برنامۀ مطالعاتی هدفمند و امکان خرید پستی سری کتاب
Fast Grammar ،Fast Bank (EPT) ،Fast Vocabulary  ... مند شوید.بهرهو 

گویم که توفیق تألیف این اثر را به بنده عنایت نمود و امیدوارم با این کار در پایان، خداوند را سپاس می   
مامی از ت صانهخالدانم وطنان گرامی کرده باشم. همچنین، الزم میتوانسته باشم خدمتی هر چند کوچک به هم

 این اثر به منتر و چاپ هر چه شایسته ازیسجدیت و دقت در آمادهبا که  همکاران گرامی در انتشارات جنگل
، دانشجویان و مدرسین گرامی، از داوطلبانکنم. ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی یکایک تشکر ، کمک کردند

های تواند در جهت بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راهشما تقاضا دارم هرگونه پیشنهاد و انتقادی که می
 یان بگذارید.ارتباطی زیر با من در م

 

www.FastZaban.com 

e-mail: mehrdad@fastzaban.com 

۶9 اردیبهشتوندی ـ مهرداد زنگیه  
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 های زبانانواع رایج سؤاالت درک مطلب در آزمون
 شوند که عبارتند از:دستۀ کلی می ششها شامل ونسؤاالت بخش درک مطلب آزمانواع 

 متن هاییدهو ا یمسؤاالت مربوط به مفاه. ۱
 متنشده در و بیان یحصر یاتسؤاالت مربوط به جزئ. ۰
 یرسؤاالت مربوط به مرجع ضم. ۱
 در متن ارائه نشده است یمکه پاسخ آنها بطور مستق یسؤاالت .۲
 سؤاالت واژگان. ۵
 از متن یسؤاالت کل. ۵

همراه آموزش نکات و مثال توضیح خواهم داد.های بعد، هر یک از این انواع را بهدر بخش

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى

زبان کنکورى مقاطع مختلف FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, MHLE, TOLIMO 
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 متن هایهایدمفاهیم و مربوط به  سؤاالت: بخش دوم

 

ه است ک کلی متن یدۀامربوط به  سؤاالت ،های زباندر بخش درک مطلب آزمون سؤاالتیکی از انواع رایج 

 ترینرایج (title) عنوانو  /subject)(topic موضوع، (main idea) اصلی یدۀامربوط به  سؤاالت
 السؤ دربارۀ چگونگی سازماندهی اطالعات در متن نیز از شماهمچنین، ممکن است  آن هستند. هایزیرشاخه

 پرسیده شود.
 
 

 متن ایدۀ اصلیمربوط به  سؤاالت .۱
دارای  هانمت همۀ تقریباً است که کل متن عمدتاً در ارتباط با آن است. ترین ایدۀ یک متنایدۀ اصلی متن مهم

رخی قرار دارد؛ البته در ب متن جملۀ اولایدۀ اصلی متن معموالً در متن هستند.  ایدۀ اصلیمرتبط با  سؤالیک 
 د.گیر قراریا در اواخر متن  و موارد ممکن است در میانه

شود. میسر می )s)topic sentence ۱جمالت موضوع ه و بررسیمتن از طریق مطالع ایدۀ اصلیپیدا کردن 
تنها  اگر متنی .و کل پاراگراف در ارتباط با آنهاست گیرندقرار می در ابتدای هر پاراگرافجمالت موضوع اغلب 

به مثال  ه کنید.مطالع ایدۀ اصلیرا برای پیدا کردن  متنتشکیل شده باشد، بایستی تنها ابتدای  پاراگرافاز یک 
 :زیر توجه کنید

 

Passage 1: 
     In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between 

intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only absolute 

way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and 

wisdom of life. Intelligence involves “interacting with other things and knowing 

them,” while reasoning is merely the act of an observer, “... a mind that beholds 

or grasps objects  outside the world of things ... .” With reasoning, a level of mental 

certainty can be achieved, but it is through intelligence that control is taken of 

events that shape one’s life. 

 :لغات سخت متن

distinction تمایز، فرق، تفاوت interact داشتن کنشبرهم 

intelligence هوش behold مشاهده کردن 

reasoning استدالل grasp درک کردن، دریافتن 

practicality پذیریانجام achieve دست یافتن/ رسیدن به 

 

  

                                           
 گویند.می موضوع ۀجملکند، ابتدای آن قرار گرفته و موضوع آن را بیان می که معموالً در پاراگرافبه جملۀ اصلی هر  ۱ 

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى

زبان کنکورى مقاطع مختلف FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, MHLE, TOLIMO 
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Q: What is the topic of this passage? 

(A) The intelligence of John Dewey 

(B) Distinctions made by John Dewey 

(C) Dewey’s ideas on the ability to reason 

(D) How intelligence differs from reasoning in Dewey’s works  

ن تشکیل شده است، برای یافت یک پاراگرافدر مورد موضوع متن است. بدلیل اینکه متن تنها از  سؤالاین 
بین هوش  )distinction( متن تمایز جملۀ اولتوجه کنیم.  متن جملۀ اولپاسخ بایستی تنها به 

(intelligence)  و استدالل(reasoning) در فلسفۀ John Dewey  دهد و احتماالً قرار می موردبحثرا
ش هوتفاوت بین متن کند که موضوع می یدأیتجمالت متن  یۀموضوع متن است. نگاهی اجمالی به بق

(intelligence)  و استدالل(reasoning) هزینگ تریننزدیکها را بررسی کنیم و است. حال بایستی گزینه 
تواند کند و نمیاشاره می intelligenceتنها به  A ۀایم را انتخاب کنیم. گزینبه موضوعی که مشخص کرده

کند، ولی نوع تمایز را اشاره می John Deweyتوسط  شدهارائهبه تمایزهای  Bگزینۀ متن باشد.  «موضوع»
رین ـد و ناقص است. بهتـکناره میـاش« استدالل» reasoningا به ـتنه Cگزینـۀ . کندنمیبطور خاص بیان 

ه ـن گرفتـمت جملۀ اولاز   reasoning differs fromhow intelligence... یـدۀاست. ا Dگزینـۀ خ ـپاس
 . between intelligence and reasoningdistinctiona sharp … دـگوییـمده که ـش

 هاهمه پاراگراف ابتدایبایستی  ایدۀ اصلییدا کردن تشکیل شده باشد، برای پ بیش از یک پاراگرافاگر متنی از 
را ها اگر هر پاراگراف دارای موضوع متفاوتی باشد، بایستی مفاهیم و موضوعات همۀ پاراگرافرا مطالعه کنید. 

ط به یکی از نه فقخالصه یا ترکیب کنیم. در این حالت، ایدۀ اصلی بایستی به کل متن ارتباط داشته باشد، 
 .هاپاراگراف

 

Passage 2: 
     Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into 

biological circulation. In this process, certain algae and bacteria convert nitrogen 

into ammonia (NH3). This newly-created ammonia is then for the most part 

absorbed by plants. 

     The opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. During the 

process of denitrification, bacteria cause some of the nitrates from the soil to 

convert into gaseous nitrogen or nitrous oxide (N2O). In this gaseous form, the 

nitrogen returns to the atmosphere. 

 :لغات سخت متن

nitrogen fixation تثبیت نیتروژن convert تبدیل کردن 

process فرایند absorb جذب کردن 

feed into رساندن به denitrification زدایینیتروژن 

circulation ِیرچرخه، گردش، س soil خاک 

 

  

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى

زبان کنکورى مقاطع مختلف FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, MHLE, TOLIMO 



Fast Reading                                                                                     بخش دوم 
 

۵ 

7 

Q: Which of the following would be the best title for this passage? 

(A) The Process of Nitrogen Fixation   

(B) Two Nitrogen Processes  

(C) The Return of Nitrogen to the Air  

(D) The Effect of Nitrogen on Plant Life 

ی با بیش از یک پاراگراف بایست هایمتناین تست بهترین عنوان برای متن را مورد پرسش قرار داده است. در 
گراف اول پارا مثال، جملۀ را بخوانیم. در این هاپاراگراف جملۀ اول ،ایدۀ اصلیبرای پیدا کردن موضوع، عنوان یا 

است. اگر تنها  (nitrogen fixation)کند که پاراگراف اول در مورد فرایند تثبیت نیتروژن اول مشخص می
تواند تنها عنوانی مناسب را انتخاب کنید که می Aنادرست گزینۀ پاراگراف اول را بررسی کنید، ممکن است 

 دهیکند که این پاراگراف در مورد فرایند نیتروژنمی اول پاراگراف دوم مشخصجملۀ برای پاراگراف اول باشد. 
(denitrification)  .گزینۀ استC دهی ست، زیرا بازگشت نیتروژن به هوا مربوط به فرایند نیتروژننادرست ا

ای نیز نادرست است، زیرا در متن اشاره Dگزینۀ بحث قرار گرفته است. و این تنها در پاراگراف دوم مورداست 
است؛ دو فرایند نیتروژنی  Bگزینۀ نشده است. بهترین پاسخ  (plant life) نیتروژن بر زندگی گیاهی رتأثیبه 

(the two nitrogen processes)  که شامل داریمnitrogen fixation  در پاراگراف اول( و(
denitrification .در پاراگراف دوم( است( 

 
Passage 3:

     Although “lie detectors” are being used by governments, police departments, 

and businesses that all want guaranteed ways of detecting the truth, the results are 

not always accurate. Lie detectors are properly called emotion detectors, for their 

aim is to measure bodily changes that contradict what a person says. The 

polygraph machine records changes in heart rate, breathing, blood pressure, and ۵ 
the electrical activity of the skin (galvanic skin response, or GSR). In the first part 

of the polygraph test, you are electronically connected to the machine and asked 

a few neutral questions (“What is your name?” “Where do you live?”). Your 

physical reactions serve as the standard (baseline) for evaluating what comes next. 

Then you are asked a few critical questions among the neutral ones (“When did ۱۲ 
you rob the bank?”). The assumption is that you are guilty, your body will reveal 

the truth, even if you try to deny it. Your heart rate, respiration, and GSR will 

change abruptly as you respond to the incriminating questions. 

     That is the theory, but psychologists have found that lie detectors are simply 

not reliable. Since most physical changes are the same across the emotions, ۱۵ 
machines cannot tell whether you are feeling guilty, angry, nervous, thrilled, or 

revved up from an exciting day. Innocent people may be tense and nervous about 

the whole procedure. They may react physiologically to a certain word (“bank”) 

not because they robbed it, but because they recently bounced a check. In either 

case the machine will record a “lie.” The reverse mistake is also common. Some ۰۲ 
practiced liars can lie without flinching, and others learn to beat the machine by 

tensing muscles or thinking about an exciting experience during neutral questions.

 

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى
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:لغات سخت متن

lie detector سنجدروغ incriminating یزبرانگاتهام

guaranteed شدهتضمین revved up زدهبسیار هیجان

detect کشف کردن، پی بردن به bounce چک[ برگشت خوردن[ 

neutral طرفبی flinch باز زدن؛ لرزیدن سر

critical انتقادی tense منقبض کردن

respiration تنفس reliability اتکاپذیری

Q: What is the main idea of the passage? 

(A) physical reactions reveal guilt. 

(B) how lie detectors are used and their reliability. 

(C) lie detectors distinguish different emotions. 

(D) lie detectors make innocent people nervous. 

 Cگزینۀ ندارد.  «هاسنجدروغ» lie detectorsاست و هیچ ارتباطی با  خیلی کلینادرست است زیرا  A ینۀگز
 Dزینۀ گکنند، نه تغییرات عاطفی آن را. بدن را ثبت می فیزیکیتنها تغییرات  هاسنجدروغزیرا  ،نادرست است
تن است م جزئیاتکنند، ولی این نکته تنها یکی از را مضطرب می گناهبیافراد  هاسنجدروغزیرا  ،نادرست است

ز ا ۀپاراگراف اول )که در مورد استفاداصلی  یدۀاست، زیرا ترکیبی از ا Bگزینۀ اصلی آن. بهترین پاسخ  یدۀنه ا
باشد.( میهاسنجدروغاتکاپذیری پاراگراف دوم ) ست( و مفهوم اصلیهاسنجدروغ

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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 آزموندر 
 شوند؛ مانند:های مختلفی پرسیده میبه شکلسؤاالت مربوط به ایدۀ اصلی متن الف. 

 
 
 

(A) What is the                                               the passage? 

 

 

 

 

 

(B) The passage                                                                 . 

 

(C) With what topic is the passage/author mainly concerned? 

What does the passage mainly discuss? 

The passage provides sufficient information to answer which of the following 

questions? 

Which of the following would be the best title? 

 بصورت زیر است: ایدۀ اصلی متنمربوط به نحوۀ پاسخ به سؤاالت ب. 
 

 

 

 

 

 

 شوند:های کلی زیر دیده میهای نادرست در سؤاالت مربوط به ایدۀ اصلی متن اغلب به شکلگزینهج. 
 باشد. خیلی کلی. گزینۀ نادرست ممکن است ۱
لی باشد و تنها دربردارندۀ ایدۀ اص صحیح بنظر برسد، ولی خیلی جزئی و ناقص. گزینۀ نادرست ممکن است ۰

 باشد. هاپاراگرافیکی از 
 . گزینۀ نادرست ممکن است سوءبرداشت ناصحیحی از ایدۀ اصلی متن باشد.۱

 . یدرا بخوان هر پاراگراف جملۀ اول. ۱
 .یدباش هاپاراگراف اول جمالت ینب مشترک یدۀا یاموضوع  یک. به دنبال ۰
 یداپ یدرستبه( موضوع را یکه جمله )ها یدتا مطمئن شو یداز نظر بگذران سرعتبهمتن را  ی. مابق۱

 . یداکرده
 .دیپاسخ را انتخاب کن ینبهتر ماندهیباق هایینهگز یاننادرست را حذف کرده و از م هایپاسخ. ۲

 (main) topic of 

 subject of 

 main idea of 

 main idea expressed in 

 author’s main point in 

 main theme in 

 main/primary purpose 
of 

 

 

 

 deals mainly with 

 is mainly about 
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 در متن یممفاه یسازمانده. ۲
د. شو یدهمتن پرس یمو ساختمان مفاه یسازمانده ۀممکن است از شما سؤاالتی دربار ،بخش درک مطلب در
را از شما  یگرچند پاراگراف د یا یک یمچند پاراگراف با مفاه یا یک یممفاه ینسؤاالتی اغلب ارتباط ب ینچن

 پرسند.می
Passage 4: 

     If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably 

reply that it was their belief that Abner Doubleday did. They believe this because 

the story about Doubleday is part of the tradition of baseball. 

     Doubleday was given credit for this invention early in the twentieth century 

when sporting-goods manufacturer Spaulding inaugurated a commission to 

research the question of who invented baseball. In 1908, a report was published 

by the commission in which Abner Doubleday, a U.S. Army officer from 

Cooperstown, New York, was given credit for the invention of the game. The 

National Baseball Hall of Fame was established in Cooperstown in honor of 

Doubleday.

     Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not 

have much to do with the development of baseball. Instead, baseball seems to be 

a close relative of the English game of rounders and probably has English rather 

than American roots. 

:لغات سخت متن

give credit ستودن inaugurate افتتاح کردن؛ آغاز کردن

Q: In this passage ... 

(A) an idea is presented and then refuted 

(B) a concept is followed by examples 

(C) a cause is followed by an effect 

(D) a belief is supported with reasons 

هر  یلاص یدۀابه  یستیسؤال، با ینپاسخ به ا یاطالعات در متن است. برا یسؤال در ارتباط با سازمانده این
آن قرار دارد: جملۀ اولپاراگراف اول در  ایدۀ اصلی. یدها توجه کناز پاراگراف یک

if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply 

that it was their belief that Abner Doubleday did. 

آن قرار دارد: جملۀ اولدر  یزپاراگراف دوم ن ایدۀ اصلی

Doubleday was given credit for this invention. 

آن قرار دارد: جملۀ اولدر  یزپاراگراف سوم ن ایدۀ اصلیو 

most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much 

to do with the development of baseball. 

تخصصى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى آزمونهاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت تخصصى آزمون هاى سایت
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 ندککه پاراگراف سوم اطالعات دو پاراگراف اول را نقض می شویمیها متوجه مپاراگراف جملۀ اول یبررس با
(refute)پاسخ گزینۀ  ینبهتر ین،. بنابراA .است 

 

Passage 5: 
     IQ, or intelligence quotient, is defined as the ratio of a person’s mental age to 

chronological age, with the ratio multiplied by 100 to remove the decimal. 

Chronological age is easily determined; mental age is generally measured by some 

kind of standard test and is not so simple to define. 

     In theory, a standardized IQ test is set up to measure an individual’s ability to 

perform intellectual operations such as reasoning and problem solving. These 

intellectual operations are considered to represent intelligence. 

     In practice, it has been impossible to arrive at consensus as to which types of 

intellectual operations demonstrate intelligence. Furthermore, it has been 

impossible to devise a test without cultural bias, which is to say that any IQ tests 

so far proposed have been shown to reflect the culture of the test makers. Test 

takers from that culture would, it follows, score higher on such a test than test 

takers from a different culture with equal intelligence. 

 :لغات سخت متن

quotient  ]قسمتخارج]ریاضی consensus نظراتفاق 

multiplied by ضربدر bias تبعیض، غرضمندی 

decimal دهگان   

 
Q: What type of information is included in the first paragraph? 

(A) an argument 

(C) an opinion 

(B) a definition 

(D) a theory

 دقت کنید. is defined asاست. به  Bپاسخ گزینۀ 
 

 

 آزمون در
 عبارتند از: شوندیمتن م یمو ساختمان مفاه یسازمانده مربوط به. اشکال مختلف سؤاالتی که الف

How is the information in the passage organized? 

How is the information in the second paragraph related to the information in the 

first paragraph? 

:نوع سؤاالت یندهی به اپاسخ ۀ. نحوب

 :ینرا. بنابشودیموردنظر مشخص م یهاپاراگراف جملۀ اول ینوع سؤاالت معموالً با بررس ینا پاسخ
 .یدهر پاراگراف را بخوان ملۀ اولج. ۱
 .یدنتخاب کنرا ا ینۀ صحیحگز ؛ ودهندیها را نشان مپاراگراف ینباشید که روابط ب ی. به دنبال کلمات۰

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى
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Sample Test 1 (Unit 2) 

     Vaccines are prepared from harmful viruses or bacteria and administered to 

patients to provide immunity to specific diseases. The various types of vaccines 

are classified according to the method by which they are derived. 

     The most basic class of vaccines actually contains disease-causing 

microorganisms that have been killed with a solution containing formaldehyde. In 

this type of vaccine, the microorganisms are dead and therefore cannot cause 

disease; however, the antigens found in and on the microorganisms can still 

stimulate the formation of antibodies. Examples of this type of vaccine are the 

ones that fight influenza, typhoid fever, and cholera. 

     A second type of vaccine contains the toxins produced by the microorganisms 

rather than the microorganisms themselves. This type of vaccine is prepared when 

the microorganism itself does little damage but the toxin within the 

microorganism is extremely harmful. For example, the bacteria that cause 

diphtheria can thrive in the throat without much harm, but when toxins are 

released from the bacteria, muscles can become paralyzed and death can ensue. 

     A final type of vaccine contains living microorganisms that have been rendered 

harmless. With this type of vaccine, a large number of antigen molecules are 

produced and the immunity that results is generally longer lasting than the 

immunity from other types of vaccines. The Sabin oral antipolio vaccine and the 

BCG vaccine against tuberculosis are examples of this type of vaccine. 

 
1. Which of the following expresses the main idea of the passage? 

(A) vaccines provide immunity to specific diseases 

(B) vaccines contain disease-causing microorganisms 

(C) vaccines are derived in different ways 

(D) new approaches in administering vaccines are being developed 

2. How many types of vaccines are presented in the passage? 

(A) two (B) three (C) four (D) five 

3. Which paragraph discusses the vaccines made from dead organisms? 

(A) paragraph 1 

(C) paragraph 3  

(B) paragraph 2 

(D) paragraph 4

4. Which paragraph discusses the vaccines that do not contain the disease-

causing microorganism? 

(A) paragraph 1 

(C) paragraph 3 

(B) paragraph 2 

(D) paragraph 4 



:وندیزنگیه مهرداد تألیف Fast Grammarهای کتاب ویژگی

 :بخش ۶۱در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

ن اند. در ایدر قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شده
نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ  ترینقسمت تالش شده مهم

 ها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.آزمون

 :در آزمونقسمت  ☑

ها توضیح آزموندر هر بخش در آزمون انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث  در قسمت
شود و شکل ها مطرح میکه از هر بخش در آزمون در این قسمت انواع سؤاالتیداده شده است. 

 ها توضیح داده شده است.های نادرست در سؤاالت برای رد گزینهکلی گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که 

 ست.ها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده ادر آزمون

های ها و تستادوار گذشتۀ آزمونهای واقعی تست، های جامعآزمون ☑

 :۶۱تا اردیبهشت سراسری  کنکورهای
های کنکور ، ... و تستMSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ در انتهای کتاب، سؤاالت آزمون

با پاسخ تشریحی قرار داده شده است. برای این سؤاالت )حدود  69مختلف تا سال  هایرشته
تی ها و دلیل درستی یا نادرسگزینه های کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀتست(، پاسخ 044

 هر گزینه ارائه گردیده است.

، EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونهای منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

MSRT ،MHLE  ۶۱و ... تا اردیبهشت 

 یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑



 از همین مؤلف:

)چاپ جدید( های زبان()راهنمای جامع درک مطلب آزمون Fast Readingکتاب 

ی کارشناس کنکور درک مطلببخش  تالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای Fast Readingکتاب    
.تافلو  MSRT، EPT ،MHLE ،مختلف هایرشتهارشد و دکتری 

 Fast Reading کتابمختلف های قسمت
انواع  الزم برای پاسخ به هایرتاهه هر یک از آنها بر روی یکی از مبخش تشکیل شده ک 1این کتاب از    

.ستا ارائه گردیده نامهدرسیک بصورت  ی کتابهابخشیک از  هر .کندرکز میتم آزمونت سؤاالمختلف 

 هستندهای مختلف کتاب به شرح زیر بخش: 

ا بی به زبان ساده درس : در این قسمت سعی شده تا مباحثبه زبان سادههر بخش نکات  و آموزش توضیح. 1

داده شوند. توضیحمثال 

دهی به و چگونگی پاسخ های مختلفدر آزمون درسباحث هر : در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مدر آزمون. 0

 ارائه شده است. تستی با ذکر نکاتآنها 

سؤاالتی نمونه یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل  ،در انتهای هر بخش: Sample Testقسمت . 1

 .نداها از مباحث آن بخش مطرح شدهناست که در آزمو

 (تست 121متن ) 05 و تست( 52) آزمون جامع یکنیز : در انتها مختلفهای های آزمونتست و جامع نآزمو. 2

 های مختلف قرار داده شده است.وناز سؤاالت آزم

 یه. توصستاه شده آنها آورد ۀبا ترجم های زبانزمونآمهم  : در این بخش واژگانواژگان مهم ۀناملغت. 2

 .یددقت مطالعه کرده و به ذهن بسپارلغات را به ینا شودیم

ما به  یاینترنت وبگاهتوانید به می ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون برای تهیۀ این کتاب
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)نشانی 



از همین مؤلف:

 شامل:
 1211( با پاسخ کامـالً تشریحی )جمعاً 15 ردادختا  12)از اسفند  EPTدورۀ اخیر آزمون  12ـ همۀ سؤاالت 

 (ستت
ها و مشخص کردن مباحث پرتکرار آزمونـ تحلیل آزمون

 ـ آموزش نکات تستی
پرتکرار آزمون ـ لیست لغات مهم و

، تولیمو و کنکور EPT، MSRT ،MHLE هایقابل استفادۀ داوطلبان آزمون

 های مختلفکارشناسی ارشد رشته

ما به  یاینترنت بگاهوتوانید به می ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون برای تهیۀ این کتاب
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)نشانی 

 
با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل آزمون،  هابرای دریافت سؤاالت آزمون

 یا www.FastZaban.comسایت به وب
 کانال تلگرامی ما

t.me/FastZaban .مراجعه نمائید



سراسر کشور در لیفیتأ هايکتاب راکز فروشم برخی از

1
 تهران

1فروشگاه انتشارات جنگل
 یابانخ ین،فرورد 12 یابانانقالب، خ یابانالب، خانق یدانم

 یدجاو یريمن به یدهنرس ،نژادیلباف

2
 تهران

2جنگل تروشگاه انتشاراف  
فروردین، جنب ساختمان تعزیرات 12 ان انقالب، خ انقالب، خمید

 تهران3
 کتابفروشی راه رشد

ین و اردیبهشتفرورد 12 یابانخ بین انقالب، خیابان

هاي زبان میدان انقالبکتابفروشی کلیۀ    تهران 4

 اصفهان 5
1فروشگاه انتشارات جنگل  

فلکه نگهبانی، خیابان خلیفه سلطانی، گاز سابق، خانه اصفهان،
 روبروي تقاطع دوم

 اصفهان 6
2فروشگاه انتشارات جنگل  

 ارباغ باال، چهارراه نظرخیابان چه 

 اصفهان 7
3فروشگاه انتشارات جنگل  

 خیابان آمادگاه، روبروي هتل عباسی

 قم 8
فروشگاه انتخاب

، ساختمان مهر20انتهاي کوي ، معلم غربیخیابان چهارراه شهدا، 

ترش 9  
نگلفروشگاه انتشارات ج  

خیابان سعدي، مقابل بازار روز، نبش خیابان شهید نوري

 تبریز 10
کتابفروشی آفتاب

خیابان شریعتی جنوبی، جنب بانک ملی، زیرزمین

 تبریز 11
کتابفروشی فروزش

روبروي کوي بزرگمهر ،ارراه آبرساننرسیده به چه ،خ امام

 تبریز 12
 کتابفروشی زبان آکادمیک

فلکه دانشگاه، برج بلور

 مشهد 13
کتابفروشی فرزانه

28خ سعدي، پاساژ مهتاب، ط همکف، پ 

 مشهد14
کده آفاقزبان

احمدآباد، اول مالصدرا، پاساژ پردیس 

 مشهد15
پردیس کتابفروشی

میدان آزادي، دانشگاه فردوسی، جنب دانشکده علوم اداري و 
 اقتصاد



 اهواز61
 کتابفروشی رشد

بین سیروس و نادري ،خ حافظ

 اهواز71
 خانه کتاب زبان

تربت و کاشان ینب ،یاصل یابانخ ،يسعد يکو ،گلستان

 اهواز81
 کتابفروشی شرق

333پ  ،بین نادري و سیروس ،خ حافظ شمالی

 شیراز91
مدرنکتابفروشی 

آناهیتا ساختمان را،ن مالصدباخیا

 شیراز20
محمديکتابفروشی 

تروبروي خیابان اردیبهش ،ابتداي خیابان مالصدرا ،میدان نمازي 

 کرمانشاه21
سروشکتابفروشی 

میدان آزادي، خ پست شهید قندي

 کرمانشاه22
اندیشهکتابفروشی 

خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقۀ همکف 

 کرمانشاه23
 کتابفروشی سروش نو

، دست راست، پاساژ سروش، طبقه دوماعظم یردبخیابان 

 کرمانشاه24
 کتابفروشی شهر زبان

الهیه، سمت چپ طرفبهچهارراه سنگر، 

 کرج25
کتابفروشی بهمن

میدان ،گوهردشت اول فلکه ،حصارك میدان ،چهار راه طالقانی
 دگانآزا

 گرگان 26
 کتابفروشی جنگل

یدان شهرداري، پاساژ شیرنگیم

 گرگان 27
کتابفروشی فرهنگ

20آفتاب  خیابان خمینی،

 کرمان 28
کتابفروشی شهر زبان

ز قبل ا ،راه طهماسب آبادبه چهار یدهنرس ،یبهشت یدشه یابانخ
 نمجتمع ارغوا، شانهفروشگاه خانه و کا

 کرمان 29
رسانکتابفروشی کتاب  

 33نبش کوچه  ،راه احمديسه

 خرم آباد 30
کتابفروشی دنیاي زبان

یسمت میدان تختهب ،چهارراه فرهنگ



 همدان 31
کتابفروشی جهان دانش

ابتداي خیابان شریعتی، میدان امام 

 بابل 32
  کتابفروشی گویش

جنب سینما انقالب ،خ هفده شهریور

 ارومیه 33
آواتاك آموزشگاه زبان  

ارومیه، خیابان امامت، ابتداي کوي مهندسین

 سمنان 34
کتابفروشی اشراق

عصرجنب مسجد ولی ،عصربلوار ولی

 شاهرود 35
کتابفروشی معین

اباییجنب ساختمان پزشکی ب ،بهمن 22خیابان

 یزد 36
کتابفروشی فدك

ابتداي خیابان فرخی ،میدان باغ ملی

 بندرعباس 37
کتابفروشی پنج استاد

بلوار دانشگاه

 سنندج 38
کتابفروشی کمبریج

انتجاري کردست مجتمع ،خیابان پاسداران

 مریوان 39
تابفروشی اندیشهک  

طبقه دوم ،پاساژ عدالت ،خیابان جمهوري 

 ایالم 40
کتابفروشی رشد

باالتر از مسجد والیخیابان والیت، 

 بجنورد 41
کتابفروشی فرزین

تاجفر پاساژ ،خیابان طالقانی شرقی 

 بیرجند 42
کتابفروشی خوارزمی

ساختمان  ،100پالك  ،2مدرس  ،بلوار مدرس ،میدان ابوذر
 خوارزمی

ریزنی 43  
الجکتابفروشی ک

ومطبقه د ،پاساژ زحلی ،خیابان قدس
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هاى زبانتخصصى آزمون و فروشگاه سایتبو

www.FastZaban.com

هاىآزمون کیفیتبا و جزوات دانلود منابع
MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS

هارشته ۀهمدکترى  و کارشناسی ارشد

استاد و ویدئوهای آموزشی تألیفیی هااینترنتى کتاب دخری

کشور( ترین برند آموزش زبان در)باکیفیت 

Fast Grammar کتاب

(هصفح ۲7۰ها )در در آزمونزنی آموزش نحوۀ تستهای زبان و مونو گرامر آز مهارت النگمن  ۶۰توضیح کامل 

 تشریحى الًـــبا پاسخ کام MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونآزمون ادوار گذشتۀ مراه سؤاالتهبه

 Fast Reading کتاب

 (صفحه 13۶ها )در در آزمونزنی های تستآموزش تکنیکهای زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور مراه سؤاالت هبه

Fast Bank (EPT)کتاب

(روزرسانی ماهیانهبه)با و تحلیل آزمون  تشریحى الًـــبا پاسخ کام (۹۶خرداد  ا)ت EPT آزمون دورۀ اخیر 51 سؤاالت کاملشامل 

:های فوق درخرید اینترنتی کتاب

tZaban.comwww.Fas

FastZaban@تلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورۀ آموزش کانال

دومویرایش 

ویرایش
جدید

چاپ دوم

آنالین در: یهاو دوره هاآزمون

FastZaban.com

جدید ویرایش

... شودزودی منتشر میبه Fast Vocabularyزبان  هایواژگان جامع آزمونکتاب 

ی وندمهرداد زنگیههای تألیفی کتاب

 های زبانتوانید از کتابفروشیرا می
معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

www.FastZaban.com
http://www.fastzaban.com/
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