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 دمهمق

، TMSR هایهای اصلی داوطلبان آزمونکسب نمرۀ مناسب در آزمون زبان دکتری یکی از دغدغه   
TUTEP ،MHLE  یگر های داست. سؤال مشترک بسیاری از داوطلبان این است که با وجود مشغله تولیموو

توانند برای آزمون، آمادگی الزم را کسب نمایند؟ برای رفع این و زمان اندکی که در اختیار دارند، چگونه می
ترین شکل به به د داوطلبان را در کمترین زمان ممکن وـم کنم که بتواننـی را فراهـمشکل تالش کردم تا منابع

 ،های زبـان()گـرامـر جـامع آزمـون Fast Grammarهای ابر آزمون کنند. در این راستا، کتمهیای شرکت د
Fast Vocab (MA, PhD)  )و )واژگان جامعFast Reading (دکتری های زبان)درک مطلب جامع آزمون 

ید چاپ تجد بارکان، هر دو ماه یرا در حجم مناسب و به شکلی جامع تألیف کردم که با استقبال گرم شما عزیز
ر هستند. د کشور های زبان ارشد و دکتریهای منبع آزمونکتاب نیترپرفروششوند و در حال حاضر جزو می

های زبان آزمون ادوار گذشتۀسؤاالت بانک » Fast Bankقدم بعد، تالش نمودم کتاب حاضر را تحت عنوان 
 م.تهیه کن« دکتری

های آزمون لیوتحلهیتجزهای آمادگی برای یک آزمون، تمرین و دانید یکی از بهترین روشهمانطور که می   
را  یزبان دکتر یهاآزمون ۀادوار گذشتادوار گذشتۀ آن آزمون است. از اینرو، تالش کردیم تا مجموعه سؤاالت 

بان بتـوانیم آن را به منبعی مفید و کامل برای داوطل تحلیلی-های کامالً تشـریحیپاسخگردآوری نموده و با ارایۀ 
گرامر  Fast Grammarهای در کتاب شدهارائهدر پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب از نکات عزیز تبدیل کنیم. 

 Fast Readingو )واژگان جامع(  Fast Vocab (MA, PhD) ،های زبان )ویرایش جدید(جامع آزمون
 استفاده شده است. )ویرایش جدید( دکتری های زباندرک مطلب جامع آزمون

 

 های زبان دکتریهای مختلف آزمونبخش
های گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب شود ویرایش جدید توصیه میبخش گرامر برای تسلط بر    

، یکترزبان د یهاآزمونهای گرامر پاسخگویی به تستنیاز برای با حجمی مناسب، تمامی نکات مورد را کهزبان 
های . پس از بررسـیدیینمادقت مطالعه گیرد، را بهها و نمونه سؤاالت آزمون را در بر میو نیز تکنیک

، داوطلبان Fast Grammarویرایـش جـدید کتاب گرفته، به این نتیـجه رسیـدیم که با مطالعۀ دقیق صورت
کتاب های ترین بخششت. مهمدرصد سؤاالت بخش گرامر را خواهند دا ۵۹توانایی پاسخگویی به بیش از 

Fast Grammar اند.بوده 6و  8، ۱1، ۱4، ۵، ۹، 4های های ادوار گذشته، به ترتیب بخشدر آزمون 

تاب کود ـشه میـتوصیش آزمون است نیز ـترین بخنوعی مهمکه بهش درک مطلب ـبخبرای تسلط بر    
Fast Reading تافـلو کتاب  تافل النگمـنرا که راهنمای کامل  دکتری های زباندرک مطلب جامع آزمون 

گیرد، را در بر می های کامالً تشریحیها و پاسخبا ترجمۀ متن هاهای آزموناست و نمـونه تست ریدینـگ فلـش
، Fast Readingکتاب گرفتـه، به این نتیـجه رسیدیم که با مطالعۀ های صورت. پس از بررسیدیینمارا مطالعه 
ترین مـد داشت. همچنین، دریافتیم که مهـش را خواهنـراحتی توانایی پاسخگویی به سؤاالت این بخبهداوطلبان 

اند. در بوده ۱و  4، ۲، ۳های های ادوار گذشته، به ترتیب بخشدر آزمون Fast Readingاب ـکتهای شـبخ
هن شود این لغات را به ذوصیه میاند. تمشخص شده قرمزرنگ ها با قسمت پاسخنامه، لغات مهم و پرتکرار متن

 مطالعه نمایید حتماً



واژه حائز اهمیت  ۱۱11واژه، واژگان ضروری تافل و  ۹14های به ترتیب کتاب هم واژگان مبحثبرای  بسپارید.
رستان، لغات دبی دربرداشتنما با واژگان جامع  Fast Vocab (MA, PhD)هستند. جالب است بدانید که کتاب 

د به توانمیو غیره  Sharp Vocab وند،کالج بَ ،GRE، ۱۱11 ،و آیلتس روری تافلضواژگان ، ۹14همۀ لغات 
تالش شده تا داوطلبان را از هر نظر از  Fast Vocab (MA, PhD)ادی کند. در کتاب ک زیان کمداوطلب

نیاز کنیم و با متمرکز کردن آنها بر روی یک منبع کامل و با حجم مناسب، راه آنها در مطالعۀ منابع دیگر بی
 .ییمنماهموار را مسیر قبولی 

 کتابچۀ مهارت شنیداری فست زبان را که با تالش نکات شودیم یهتوص یزن شنیداریبخش تسلط بر  یبرا   
 .دییمطالعه نمابصورت رایگان قابل دانلود است را  www.FastZaban.comگروه ما تهیه شده و از سایت 

 ها را از سایت ما دانلود نمایید.توانید نمونه سؤاالت بخش شنیداری آزمونهمچنین، شما عزیزان می

م یاین اثر را عنایت نمود و امیدوارم با این کار توانسته باش تهیۀگویم که توفیق در پایان، خداوند را سپاس می   
واحدهای انتشارات  در کلیۀ ان تالشگرمانهمکاراز  م.یوطنان گرامی کرده باشکوچک به هم هرچندخدمتی 

 . ضمن آرزویدارم، کمال تشکر را دهندانجام میا رکتاب  چاپ مراحل زدنیکه با دقت و کیفیت مثال جنگل
ی ، از شما تقاضا دارم هرگونه پیشنهاد و انتقادگرامیمدرسین  و ، دانشجویانداوطلبانموفقیت و بهروزی یکایک 

 های ارتباطی زیر با من در میان بگذارید.بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راهتواند در جهت که می

www.FastZaban.com 
mehrdad@fastzaban.com mail:-e 
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 با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل هر ماه MSRTهای سؤاالت آزمون دریافتبرای 
 یا کانال ما www.FastZaban.comسایت وب بهآزمون، 

@FastZaban  دیینمامراجعه. 
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 (مهدیاز چاپ) های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammar پرفروش کتاب

 

 های مختلف این کتاب به شرح زیر است:قسمت

 درس به زبان سادهتوضیح نکات . ۱

های مختلف عنوان شده است. : در این قسمت، نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزموندر آزمون. ۲
 هایی از آزمون با ذکر نکات ارائه شده است.همچنین، مثال

: در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل سؤاالتی Sample Testقسمت  .۳
های تشریحی این سؤاالت را اند. پاسخها از مباحث آن بخش بطور مکرر مطرح شدهاست که در آزمون

 د.شویشامل مهای ادوار گذشته را . سؤاالت این قسمت، تستدیینماطالعه توانید در انتهای کتاب ممی

های منتخب از مباحث پرتکرار سال گذشته، تست 6های کنکور سراسری ، آزمونهای جامعآزمون. 4
های ، سؤاالت آزمونجامعهای : در انتهای کتاب آزمونو ... MSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ آزمون

های منتخب از ، تست۱411 خردادتا  های مختلفسراسری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته
 برایقرار داده شده است. و تولیمو  EPT، MSRT ،MHLE های ادوار گذشتۀمباحث پرتکرار آزمون

ر چهار هارائه گردیده و دلیل درستی یا نادرستی  تحلیلی-های کامـالً تشریحیپاسخسؤاالت،  همۀ
 تشریح گردیده است. گزینه

 

 

 
 و تولیمو MSRT ،MHLEهای آزمونبخش شنیداری  سؤاالت دریافت رایگانبرای  

 ما www.FastZaban.comسایت وب به ادوار گذشته با پاسخ،
 .دیینمامراجعه 



 

۷ 

 9۹-99های آزمون گرامر سؤاالت بخشبخش اول: 

1. Billie Holiday’s reputation as a great jazz-blues singer rests on her ability 
.............. emotional depth to her songs.                                               ۷۹اردیبهشت)  MSRT(

(A) be giving (B) are given (C) being given (D) to give 

2. A hero of the war of 1813, …........... President of the US.                        ۶۷)  MSRT( 

(A) Andrew Jackson later became 
(B) that Andrew Jackson later became 
(C) who was Andrew Jackson 
(D) later became Andrew Jackson

3. …........... strength of 70 horses, a forklift toils all day long in a warehouse 
lifting great weights.                                                                                            ۶۷)  MSRT( 
(A) Because the 
(C) Some 

(B) With the 
(D) The 

4. The illusion of motion pictures rests on the eyes’ tendency .............. an 
image for a fraction of a second after the image has been withdrawn.        
(A) to retain 
(C) to be retained 

(B) that retaining                    (۷۶)تولیمو خرداد  

(D) has retained

5. Through reproduction .............. the properties of a species.               (۷۶)تولیمو خرداد  

(A) successive generations that carry on 
(B) that successive generations carry on 
(C) successive generations carry on 
(D) carry on successive generations 

6. Glaciers begin to form .............. more snow falls during the winter than melts 
and evaporates in the summer.                                                                       (۷۶)تولیمو خرداد  

(A) is when 
(C) when 

(B) when there are 
(D) when does 

7. Four flags have flown over the Palace of the Governors in Santa Fe, New 
Mexico: .............. Spain, Mexico, the Confederacy, and the United States. 

                                                                                                                                        (۷۶)تولیمو خرداد 

(A) which of 
(C) those of 

(B) of those being 
(D) those that of

8. The author Mark Twain worked as a newspaper reporter in Nevada and 
California before moving to Hartford, Connecticut, .............. he wrote most of 
his books.                                                                                                              (۷۶)تولیمو مرداد  
(A) where 
(C) in addition to 

(B) which 
(D) such as
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disorderly behavior, disrespectful, or disobedience of a judge’s orders. 
                                                   D                                                                                  ۷۶بهمن)  MSRT( 

418. Duke Ellington was the first person to compose extended jazz works and  
                                                                      A                                       B                       C 

gives regular jazz concerts.                                                                          )۷۶ بهمن MSRT( 

   D 

419. Moles are almost completely blind, although its tiny eyes can distinguish  
                                              A                                                    B    C                           D 

light from dark.                                                                                               ۷۶بهمن)  MSRT( 

420. Flower have long been cultivated and bred for their beauty and their  
               A                                        B                                                          C 
fragrance.                                                                                                         )۷۶ بهمن MSRT( 

       D 

421. Municipal planners deal chiefly for the physical layout of communities. 
                                                               A         B                C             D                          ۷۶اسفند)  MSRT( 

422. A musician with multiply talents, Aretha Franklin is able to write songs that  
                                                A                                                             B 

are unusually consistent in style and content.                                           )۷۶ اسفند MSRT( 
              C                                     D 

423. The human body relies on certainty nutrients for its survival.        )۷۹ تیر MSRT( 

                                     A        B                   C                                               D 

424. Many of the science fiction publications by Ray Bradbury display a desire to  
                                                                          A                                                   B 

rebel against society’s depend on machines.                                           )۷۹ شهریور MSRT( 

                 C                               D 

425. Green ……….........…. have the power to make food from substances found 
in the air and soil.                                                                                             ۹۷ آذر)  MSRT( 

(A) only plants  
(C) the only plants  

(B) plants alone 
(D) plants are alone 

426. The large compound eyes of the dragonfly ………….....…. to see moving 
objects almost eighteen feet away.                                                              ۹۷ آذر)  MSRT( 

(A) to enable it  
(C) it enables  

(B) enabling it 
(D) enable it   

427. Children with parents whose guidance is firm, consistent, and rational are 
inclined ……......…. high levels of self-confidence.                                     ۹۷ آذر)  MSRT( 

(A) possess 
(C) to possess 

(B) have possessed 
(D) possess in 
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۷۶ 

674. For the Polish government, security policy includes fences ……………. the 
influx of immigrants.                                                                                            88مهر ) MSRT(

(A) stop 
(C) of stopping 

(B) that stops 
(D) to stop

675. The school’s policy is to be straight ……….…. and their parents.     88مهر ) MSRT( 

(A) by the students 
(C) with the students 

(B) of the students 
(D) the students

676. Deemed an expensive spice, …….…………………….. .                             88مهر ) MSRT( 

(A) saffron plays an important role in the Iranian cuisine 
(B) an important role in the Iranian cuisine is played by saffron 
(C) the Iranian cuisine plays an important role for saffron 
(D) it is an important role in the Iranian cuisine that is played by caviar 

677. The lower the speed of a vehicle, ……………. rider.                              88مهر ) MSRT( 

(A) the safer the life of its 
(C) the life safer than its 

(B) safer the life of its 
(D) safer of the life as its

678. Strawberry is considered a healthy fruit grown in …..…………. commercial 
orchards as well as home gardens.                                                                 88مهر ) MSRT( 
(A) not only 
(C) both 

(B) also 
(D) either

679. The nurse was ……..……. in the least surprised when he saw the pregnant 
woman.                                                                                                                 88مهر ) MSRT(

(A) neither 
(C) not 

(B) no 
(D) none

680. No arrests have been made ever since a mansion ……….……. for the second 
time this week.                                                                                                      88مهر ) MSRT(

(A) was broken into 
(C) was breaking into 

(B) broken into 
(D) had broken into

681. Mum told us ………….…. shopping the day before.                              88مهر ) MSRT( 

(A) that she and aunt Mary have gone 
(B) whether she and aunt Mary had gone 
(C) if she and aunt Mary have gone 
(D) that she and aunt Mary had gone 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

۷۷ 

 

 9۹-99و تولیمو  MSRT ،UTEPTهای آزمون گرامرسؤاالت  پاسخ تشریحی: دومبخش  
 

رد و ـفاعل مف reputationال، ـؤ. در صورت سدارد ازیل نـفع کیفاعل و  کیجمله به  هر  D ۀنیگز. ۱
on srest دهنده استفاده نشده، و از ربط میال فاعل و فعل دارؤدر صورت س نکهیا لیفعل مفرد است. بدل
 (.Fast Grammarکتاب  4است )بخش  D ۀنیگز ،. پاسخشوندیهستند، رد م فعلکه  Bو  A یهانهیگز

است  D ۀگزین ،پاسخ ن،یاستفاده شود؛ بنابرا toمصدر با از  یستی[ باability نجای: بعد از اسم ]ادوم روش
 (.Fast Grammarکتاب  ۱1)بخش 

]سبک[ جازـ بلوز ]نوعی موسیقی غمگین[ به عنوان یک خوانندۀ بزرگ به بِلی هالیدِیشهرت »: ترجمۀ جمله
 «های او متکی است.به آهنگتوانایی او در افزودن عمق احساسی 

 ؛میــل ندارـل و فعـفاع ،ؤالـورت سـ. در صدارد ازیــل نـفع کیل و ـفاع کیه به ـجمل رـه  A ـۀنیگز. ۲
A hero of the … 1813ویمرمی هانهیجمله جدا شده است. حال به سراغ گز یۀاست که با کاما از بق ی، بدل: 

 .وندـشیهستند و رد م whoو  that یاضاف ۀدهندربط یدارا Cو  B یهانهیگز
 ت.ـنادرست اس (became)ل ـو فع (Andrew Jackson)ل ـفاع ییاـهم جابج D ـۀنیدر گز
 (.کتاب 4فعل است )بخش  becameفاعل و  Andrew Jacksonاست که در آن  A ۀنیگز ،پاسخ

 «شد. متحدهاالتیاجمهور ، بعدها رئیس۱8۱۳، از قهرمانان جنگ اَندرو جَکسون» : جمله ۀترجم

فاعل « باربردار لیجرثق» a forkliftال، ؤ. در صورت سدارد ازیفعل ن کیفاعل و  کیجمله به  هر  B ۀنیگز. ۳
دهنده استفاده نشده، و از ربط میدر صورت سؤال فاعل و فعل دار نکهیا لیفعل مفرد است. بدل stoilمفرد و 

 A ۀنی. گزشوندیرد م زنند،یمتعادل جمله را بر هم  یفاعل اضافبه  strength لیکه با تبد Dو  C یهانهیگز
اول بدون  ۀوارو جمله میواره نداردو جمله نهیگز نیبا انتخاب ا یاست، ول because یدیق ۀدهندربط یدارا

خواهد بود  with ۀمفعول حرف اضاف strengthاست که با انتخاب آن  B ۀنیگز ،خواهد ماند. پاسخ یفعل باق
 (.Fast Grammar 4)بخش 

 «اسب، کل روز را مشغول بلند کردن بارهای سنگین در انبار است. ۰1با قدرت ، باربردار لیجرثق»: جمله ۀترجم

هم فعل آن  on srestاول و  ۀوارفاعل جمله illusion م؛یمواجه وارهدو جملهصورت سؤال با  در  A ۀنیگز. 4
مفرد آن است.  یفعل مجهول been withdrawn hasفاعل مفرد و  imageدوم هم  ۀواراست. در جمله

after (. حال به دوم، درس ۹وصل کرده )بخش  گریکدیواره را به زمان است که دو جمله یدیق ۀدهندهم ربط
 :رویممی هانهیسراغ گز

 است. that یاضاف ۀدهندربط یدارا رایز شود،یرد م Bگزینۀ 
 است. has retained یفعل اضاف یهم دارا Dگزینۀ 

در گزینۀ  to be retained یاستفاده شده؛ پس، کاربرد حالت مجهول an imageاز مفعول  یخال یبعد از جا
C .گزینۀ  ،پاسخ هم نادرست استA .است 
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است  Aگزینۀ  ،پاسخ ن،یاستفاده شود؛ بنابرا toمصدر با از  یستی[ باtendency نجای: بعد از اسم ]اروش دوم
 (.Fast Grammarکتاب  ۱1)بخش 

ها[ بر تمایل چشم برای حفظ یک تصویر برای کسری از ثانیه بعد از برداشتن توهم سینما ]فیلم»: ترجمۀ جمله
 «آن مبتنی است.

یک گفتیم، هر جمله به  Fast Grammarکتاب  4یک تست قشنگ! همانطور که در بخش   Cگزینۀ . ۹
 reproductionنیاز دارد. در صورت سؤال، نه فـاعل داریم و نه فعـل. دقت کنیـد که  فاعل و یک فعل

جمله محسوب شـود )بخش  فاعلتواند است و نمـی« از طریقِ» through مفعـول حـرف اضـافۀ« تولیدمثل»
4 Fast Grammar داشته باشد. فعلیک فاعل و یک (. پس، گزینۀ صحیح بایستی 

 شوند.رد می that دهندۀ اضافیربطبدلیل داشتن  Bو  Aهای گزینه
 هم جای فاعل و فعل نادرست است. Dدر گزینۀ 

 آن است. فعل carry onو  فاعل جمع sgenerationصحیح است که در آن  Cبنابراین، گزینۀ 

 «دهند.های یک گونه را ادامه میویژگیهای متوالی از طریق تولیدمثل خصوصیات و نسل: »ترجمه

هم  snowفعل آن است.  beginفاعل اول و  Glaciers م؛یدار وارهدو جملهصورت سؤال  در  Cگزینۀ . 6
 .میدار ازین مناسب ۀدهندربط کیفعل مفرد آن است. پس، به  sfallدوم و  ۀوارفاعل مفرد جمله

 :هاگزینه لیلتح

 است. is یفعل اضاف یدارا راینادرست است، ز A گزینۀ
وجود  لیبدل ن،یمطابقت ندارد. همچن are جمعمفرد است و با فعل  snow راینادرست است، زنیز  B گزینۀ
 .میندار (are) یگریبه فعل د یازیدر صورت سؤال، ن falls فعل

 استفاده شده که نادرست است. when does یحالت سؤالدر آن از  رایهم نادرست است، ز D گزینۀ
 ، درس دوم(.۹درستی استفاده شده )بخش به when یدیق ۀدهندربطاست که در آن از  Cگزینۀ  ،پاسخ

های یخ زمانیکه نسبت بارش برف در زمستان به آب شدن و تبخیر آن در تابستان بیشتر باشد، توده: »ترجمه
 «کنند.گیری میشروع به شکل

استفاده  those ofتوان از ، بجای حالت مِلکی میFast Grammar ۵بخش با توجه به نکات   Cگزینۀ . ۰
 استفاده کرد. ... ,those of Spainتوان از می ...,flags of Spainکرد. در اینجا نیز بجای 

انیا، مکزیک، اسپهای اند: پرچمدر سانتافه نیومکزیکو برافراشته شده قصر دولتمردانچهار پرچم بر فراز : »ترجمه
 .«متحدهاالتیاکنفدراسیون و 

فعل  workedوارۀ اول و فاعل جمله Mark Twainداریم؛  وارهجملهقبل و بعد از جای خالی   Aگزینۀ . 8
واره به یک فعل آن است. پس، برای ارتباط دو جمله wroteفاعل و  heوارۀ دوم نیز آن است. در جمله

 مکانبرای توصیف  وارۀ وصفیجملهشوند. بدلیل اینکه رد می Dو  Cهای نیاز داریم. گزینه دهندۀ مناسبربط
(Connecticut)  بکار رفته، گزینۀA  بخش( کتاب  4، درس ۹پاسخ مناسبی استFast Grammar.) 
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هایش را ]در کنِکتیکات، جاییکه بیشتر کتاب فوردهارتمکان به نویسنده، قبل از نقل مارک تواین: »ترجمه
 «کرد.عنوان خبرنگار روزنامه در نِوادا و کالیفرنیا کار میآنجا[ نوشت، به

هم فاعل  Manufacturing. میدار وارهجمله کیپس،  م؛یدار (is)فعل  کی ،صورت سؤال در  Dگزینۀ . ۵
 جمله است.

 :هاگزینه لیلتح

 داشت. میخواه engage یفعل اضاف کیبا انتخاب آن  راینادرست است، ز A گزینۀ
همچنین، دقت کنید  استفاده شده که نادرست است. engage جمعاز فعل  it مفردهم بعد از فاعل  Cگزینۀ  در

 !است شکرآببا کاما  thatرابطۀ که 
؛ در درستی استفاده شدهبه (engaging) وارۀ وصفیشدۀ جملهحالت کوتاهاست که در آن از  Dگزینۀ  ،پاسخ
 (.Fast Grammar مچهار، درس ۹)بخش  بوده which engagesاصل 

 «شود.درصد نیروی کار را شامل می ۱۰ترین فعالیت اقتصادی کاناداست که تولید، مهم»: جمله ۀترجم

 فعل آن است. is definedفاعل و  natural selectionصورت سؤال،  در  Dگزینۀ . ۱1

 :هاگزینه لیلتح

 است. directs یفعل اضاف یدارا رایغلط است؛ ز C گزینۀ
 استفاده نشده است. مناسب فاعلآنها از  بعد از رایهم نادرست هستند؛ ز Bو  A یهانهیگز

 کتاب(. 4است )بخش  آن هم فعل sdirectو  یفاعل یوصف ۀدهندربط thatاست که در آن  Dگزینۀ  ،پاسخ

به بهترین  هایی کهشود که روند تکامل را با حفظ ویژگیعنوان فرایندی تعریف میبهانتخاب طبیعی : »ترجمه
 «کند.شکل برای بقای یک موجود زنده سازگار هستند، هدایت می

. میدار )rooted) is مفردفعل  کی ،دارد. در صورت سؤال ازیفعل ن کیفاعل و  کیجمله به  هر  Bگزینۀ . ۱۱
 .میدار ازین فاعل مفرد کیتنها به  یخال یپس، در جا

 .هستند thatو  while یاضاف یهادهندهربط یدارا رایز شوند؛یرد م Cو  A یهانهیگز
 .شودیرد م زین D ن،ی[. بنابرامیدار ازین فعل جمعبه  both… and]بعد از  میدار جمعهم فاعل  Dگزینۀ  در

 کتاب(. 4درستی استفاده شده )بخش به the history فاعل مفرداست که در آن از  Bگزینۀ  ،پاسخ

 «شده بر روی آهن و فوالد در قرن نوزدهم دارد.تاریخ معماری قرن بیستم ریشه در آزمایشات انجام: »ترجمه

 ۀدهندربط کی. پس، به میدار وارهدو جمله جهی( و در نتreuseو  use) دو فعلصورت سؤال  در  Dگزینۀ . ۱۲
 ۀوارفعل است. در جمله useفاعل و  small birdsاول ۀ وار. در جملهمیدار ازیواره نارتباط دو جمله یبرا مناسب

واره بکار رود ارتباط دو جمله یابر تواندیم Dفعل آن است. فقط گزینۀ  reuseفاعل و  large birdsدوم هم 
 ، درس دوم(.۹)بخش 

 گزینۀ ،پاسخ جه،ی. در نتمیدار ازین asبه  یخال ی، در جاthe same asکاربرد  یتوجه به الگو با  Dگزینۀ . ۱۳
D  (.۱۹است )بخش 
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 اسم یبجا جه،ی. در نتمیدار ازین toمصدر با از انجام کار به  هدف انیب ی، براDگزینۀ  در  Dگزینۀ . 4۱۳
tionprohibi فعلاز  یستیبا prohibit  کتاب(. ۱1استفاده شود )بخش 

استفاده  isاز  یستیبا یمجهولساختار  لیتشک ی، براhas یفعل کمک یتوجه به مفهوم، بجا با  Bگزینۀ . 4۱4
 کتاب(. ۱۱و  ۱1 یهاشود )بخش

 جمع areفعل  یاست، ول مفردفاعل  characteristicتست،  نی]مطابقت فاعل و فعل[ در ا  Bگزینۀ . 4۱۹
 (.Fast Grammarکتاب  ۰استفاده شود )بخش  is مفرداز فعل  یستیبا are یبجا ن،یاست. بنابرا

 paintedکاربرد  جه،ی. در نتاسم مصدر استفاده شود ایاز اسم  یستیبا یملک یهااز صفت بعد  Cگزینۀ . 4۱6
استفاده شود )بخش  paintings اسماز  یستیآن با ینادرست است و بجا Cدر گزینۀ  his یبعد از صفت ملک

 کتاب(. ۳

مسان ها هقسمت ۀهم یستیبا ،ییساختارها نی. در چنمیمواجه هاپارالل در لیست یالگو کی با  Dگزینۀ . 4۱۰
]با پسوند  fuldisrespect صفت یبجا ن،یو همسان هستند. بنابرا اسم obedienceو  behaviorباشند. 
 کتاب(. 8استفاده شود )بخش  disrespect اسماز  یستیبا زین D[ در گزینۀ -fulساز صفت

، andقبل از  composeاستفاده از  لی. بدلمیداشته باش یهمسان یستیبا andو بعد از  قبل  Dگزینۀ . 4۱8
 کتاب(. 8استفاده شود )بخش  giveاز  یستیبا زیبعد از آن ن

 یستیبا its یبجا ،جهیاست. در نت smole جمع، اسم Bدر گزینۀ  its مفرد یصفت ملک مرجع  Bگزینۀ . 4۱۵
 (.۳استفاده شود )بخش  their جمع یاز صفت ملک

 flower یبجا ن،یاست. بنابرا مفرد (flower)فاعل آن  یاست، ول جمع have یکمک فعل  Aگزینۀ . 4۲1
 (.Fast Grammarکتاب  ۰استفاده شود )بخش  sflower جمعاز اسم  یستیبا

در گزینۀ  for ۀحرف اضاف یبجا جه،یاست. در نت deal ،withبعد از فعل  حیصح ۀاضاف حرف  Bگزینۀ . 4۲۱
B از  یستیباwith  کتاب(. ۱۳استفاده شود )بخش 

 multiply فعل ی، بجاtalents اسمقبل از  جه،ی. در نتاز صفت استفاده شود یستیاز اسم با قبل  Aگزینۀ . ۲4۲
 کتاب(. ۵استفاده شود )بخش  multiple صفتاز  یستیبا

 اسم ی، بجاnutrients اسمقبل از  ن،ی. بنابرااز صفت استفاده شود یستیاز اسم با قبل  Cگزینۀ . ۳4۲
certainty صفتاز  یستیبا certain  بخش( کتاب  ۵استفاده شودFast Grammar.) 

 :ی دیگرهانهیگز دلیل درستی

درستی استفاده شده به body فاعل مفرداز  srelie فعل مفردصحیح هستند؛ زیرا قبل از  Bو  Aهای گزینه
 کتاب(. ۰)بخش 
 کتاب(. ۳درستی استفاده شده )بخش به survival اسماز  its صفت ملکینیز صحیح است؛ زیرا بعد از  Dگزینۀ 

 «بدن انسان، برای بقا، به مواد مغذی خاصی متکی است.: »ترجمه
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در گزینۀ  society’sبعد از  depend فعلکاربرد  ن،ی. بنابرامیدار ازیبه اسم ن تیمالک s’ از بعد  Dگزینۀ . 44۲
D اسماز  یستیآن با ینادرست است. بجا dependence با پسوند اسم[ سازence- استفاده شود )بخش ]۳ 

 کتاب(.

 :ی دیگرهانهیگز دلیل درستی

درستی استفاده شده )بخش به spublication شمارش جمعقابلاز اسم  manyسنج ، بعد از کمیتAدر گزینۀ 
 کتاب(. ۱

 (.۰درستی استفاده شده )بخش به display فعل جمعاز  spublication فاعل جمعهم بعد از  Bدر گزینۀ 
درستی استفاده به against حرف اضافۀاز « طغیان کردن» rebel فعلنیز صحیح است؛ زیرا بعد از  Dگزینۀ 

 کتاب(. ۱۳شده است )بخش 

است و  صفت کیفقط  green. میدار ازین فاعلبه  haveقبل از فعل [ مبحث اجزاء جمله]  Bگزینۀ . 4۲۹
اب ـکت 4بخش ) و مناسب است فاعل جمع plantsعنوان فاعل جمله محسوب شود. به ییتنهابه تواندینم

Fast Grammar میقبل از آزمون هم چند تست مشابه آن را حل کرد ۀفشرد ۀکه در دور). 

 است. یاضاف areهم فعل  D ۀنیکلمات نادرست است. در گز بیترت Cو  A یهانهیگز در

فعل جمع و  enable. میدار ازین فعل جمعبه  eyes فاعل جمعبعد از [ اجزاء جملهمبحث ]  Dگزینۀ . 4۲6
 (.Fast Grammarکتاب  4بخش ) مناسب است

استفاده شود.  toمصدر با بایستی از « داشتن، تمایل گرایش داشتن» incline ز فعلبعد ا  Cگزینۀ . 4۲۰
 (.Fast Grammarکتاب  ۱18، جدول صفحۀ ۱1بخش صحیح است ) Cبنابراین، گزینۀ 

تفاده اس عبارت اسمییا  اسم مصدر، اسم[ بعد از حروف اضافه بایستی از کلمات بیترتمبحث ]  Cگزینۀ . 4۲8
رد  Dو  A ،B یهانهیگزاستفاده شود. بنابراین،  اسمو  فتص، قیدبایستی قبل از  a/anاز حروف تعریف شود. 

 (.Fast Grammarکتاب  6است )نکات انتهای بخش  Cشوند. پاسخ، گزینۀ می

 ۀنیگزاست.  Bاستفاده شود. پاسخ، گزینۀ  صفتبایستی از  [makes نجای]ا یافعال ربطبعد از   Bگزینۀ . 4۲۵
A  فاقد مفعول ضروریit ۀنیگز در .است C  فعلis ۀنیگز در .است یاضاف D  همthat ۵)بخش  است یاضاف 

 (.Fast Grammarکتاب 

 .«سازدمی سریم را زیاد در یک نقشه استفاده از نمادهای فراوان، قرار دادن اطالعات: »ترجمه

 م؛یمواجه وارهدو جملهبا  قبل و بعد از جای خالی[ یوصف هایهدهندکاربرد ربط]مبحث   Bگزینۀ . 4۳1
Anarchism اول و  ۀوارفاعل جملهis دوم هم  ۀوارهم فعل آن است. در جملهprincipal … feature  فاعل

 ۀدهندربطبه یک  attitudes اسمبعد از  .نیاز داریم مناسب ۀدهندربط به یک در جای خالیآن است.  فعل siو 
 (.Fast Grammarکتاب ، درس چهارم ۹است )بخش  Bپاسخ، گزینۀ  نیاز داریم. یوصف

 فاعل و فعل به یک جای خالیدر  what یاسم ۀدهندبعد از ربط [هاهوارجمله انواع]مبحث   Aگزینۀ . 4۳۱
 .نیاز داریم مناسب
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 :هاگزینهلیل تح

. شوندیرد مهر دو و نداریم  مناسبفاعل هم  Dو  C یهانهیگز در .شودیمبدلیل سؤالی بودن رد  B گزینۀ
 ۹و  4 یها)بخش اسمی است ۀوارجمله فعل considersو  فاعل heکه با انتخاب آن،  است A پاسخ، گزینۀ

 (.Fast Grammarکتاب 

لقی ت نازایی معنوی جامعهاو آنچه به توصیف ]منتقد ادبی آمریکایی[ در آثارش  مجان کرو رَنسو : »ترجمه
 .«دپردازمیداند، میناشی از علم و تکنولوژی  و آن را کندمی

. در این حالت، از شودعنوان نهاد استفاده میبه itهای زمانی از عبارت همراهبههنگام استفاده   Bگزینۀ . 4۳۲

 :شودالگوی زیر استفاده می

 

 

 (.Fast Grammarکتاب  ۰است )بخش  Bپاسخ، گزینۀ 

فاعل  Sara Mayo م؛یمواجه وارهجمله یکبا در صورت سؤال، [ یوصف هایهوارجمله]مبحث   Cگزینۀ . 4۳۳
 هم فعل آن است. foundو 

 :هاگزینهلیل تح

 است. اضافی و حشو علاف they راینادرست است؛ ز A گزینۀ
 .ندسته مناسب ۀدهندربطفاقد  رایز؛ ندستههم نادرست  Dو  B هایهگزین

 ۀوارجمله فعل pioneeredو  فاعل و همزمان یوصفۀ دهندربط whoکه با انتخاب آن،  است C پاسخ، گزینۀ
 (.Fast Grammarکتاب  ۹و  4 یها)بخش است یوصف

 هاوارهانواع جملهو تولیمو، طراحان عاشق مبحث  MSRT ،UTEPTهای در آزمون: توجه

 ( هستند!!!یی و قیدهای وصفوارهجملهالخصوص )علی

ل ـفع است، ولی لفاع types ،. در صورت سؤالدارد ازیفعل ن کیفاعل و  کیجمله به  هر  Aگزینۀ . 4۳4
فعل است  areاست که در آن  A ۀنیگز ،پاسخ .شوندیو رد م هستند فعلفاقد  Dو  B، C یهانهیگز .میندار

 (.Fast Grammarکتاب  6)بخش 

 .«ایرد: خطی و زاویهاد دوع اصلی شتاب وجوندو »: جمله ۀترجم

 تفضیلیبه حالت  moreبعد از [ thanبعد از  سهیمقا انیب یدر ساختارها ییجابجا ]مبحث  Cگزینۀ . 4۳۹
than  ،یهانهیگزنیاز داریم. پس A و D با توجه به اینکه به فعل شوندیرد م .to be  ،ۀنیگزنیاز نداریم B  هم

 (.Fast Grammarکتاب  6)بخش  است C پاسخ، گزینۀ. شودمی رد

و فاعل  hibernationدر صورت سؤال، نیاز داریم.  مناسب صفت به animals اسمقبل از   Cگزینۀ . 4۳6
takes place  یهانهیگز و میدارن ؛ پس، به فاعل و فعل نیازاستفعل A  وD نۀی. پاسخ، گزشوندیرد م C 

 (.Fast Grammar ۵)بخش است  «خونگرم»به معنی  warm-blooded. است

it + take + عبارت زمانی + to مصدر با 
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ه مک کردک به آنها کتاب لیتکم درکه  یاریاز فرصت استفاده کرد تا از منتقدان بس تحریریه میت»: ترجمه
 «.تشکر کند ،ندبود

و یک  (a shoemaking company) فاعلدر صورت سؤال، یک  ها[وارهجمله]مبحث انواع   Aگزینۀ . 66۰
خواهیم  شدهوارۀ وصفی کوتاهجملهکه با انتخاب آن یک  است Aگزینۀ  ،پاسخ داریم. (has created) فعل

 (.Fast Grammar کتاب ، درس چهارم۹)بخش  بوده which are madeداشت. در اصل، 

 «است. کرده دیتول یافتیباز یهااز آدامس شدهساخته یکتان یهاکفش ،کفشتولید شرکت  کی ،راًیاخ»: ترجمه

 he coronavirus epidemictصورت سؤال،  در[ theهای حرف تعریف ]مبحث کاربرد  Bگزینۀ . 668
فاده مناسب است یوصف ۀوارجمله کیاز  ایو  بدل کیاز  ای یستیدو کاما با نیاست. ب فعل has hadو  فاعل

 :میرویم هانهیشود. حال به سراغ گز

 .شودیرد م was یفعل اضافداشتن  لیبدل D ۀنیپس، گز ؛میبدل فعل ندار در
 دهنده و ساختار مناسبی نداریم.هم ربط Cو  Aهای در گزینه

 چهارم(.، درس ۹و  4 یهاداشت )بخش میمناسب خواه بدل کیاست با انتخاب آن،  B پاسخ، گزینۀ

، دانشمندان را بر آن داشته تا است کشنده روسیو کی وعیش نیآخرکه کرونا،  روسیو یریگهمه»: ترجمه
 «واکسن تالش کنند. کی تولید یبرا

به یک  وارهدو جملهبرای ارتباط داریم.  وارهجملهدر صورت سؤال، دو ها[ واره]مبحث انواع جمله  Dگزینۀ . 66۵
 (.Fast Grammar ، درس دوم۹است )بخش  Dگزینۀ  ،پاسخمناسب نیاز داریم.  دهندۀ قیدیربط

 سبتاً ن معموالً آنها آواهای ،کنندیم جادیخصوص در شب، ابه ،سر و صدا یکم ها قطعاًگربه کهیدر حال»: ترجمه
 «ساکت هستند.

 

   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<کالس تضمینی   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

های آزمون تضمینی آنالین فشرده وحضوری های کالسدر  نامثبتبرای 

EPT، MSRT، UTEPT  استاد با تدریس  کنکورهای ارشد و دکتریو

 .نمایید مراجعه www.FastZaban.com سایت به وندیمهرداد زنگیه
 

 03070006000مرادی:              
 

 

برای  مناسب فاعلبه یک  داریم و (is) فعل یکدر صورت سؤال، ها[ واره]مبحث انواع جمله  Aگزینۀ . 6۰1
 what. خواهیم داشت وارۀ اسمی در نقش فاعلجملهکه با انتخاب آن، یک  است Aگزینۀ  ،پاسخ .نیاز داریم آن

 (.Fast Grammar ، درس سوم۹ )بخش ماست فعل rendersو  فاعلو همزمان  دهندۀ اسمیربط
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ۀ انندخو یدر صداموجود کشش  دهد،یم جلوه اثرگذار نیاشعار حافظ را چن یقیآنچه موس، تا حد زیادی»: ترجمه
 «است. آن

از اهمیت باالیی  MSRT( در آزمون Fast Grammarکتاب  ۹)بخش  هاوارهانواع جملهمبحث : توجه
 برخوردار است.

 پاسخ، است.« ذاتاً»به معنی  by definitionاصطالح  حروف اضافه و اصطالحات[مبحث ]  Bگزینۀ . 6۰۱
 (.Fast Grammar ۱۳ )بخش است Bگزینۀ 

استفاده  ریصاوت جادیا یبرا وستهیناپ با پود یهااست که از نخ صاف ۀشدبافته ۀپارچ ینوع ذاتاً نهیفرش»: ترجمه
 .«کندیم

جابجایی در ابتدای جمله، بایستی  seldom قید منفی توجه به استفاده از با جابجایی[مبحث ]  Aگزینۀ . 6۰۲
 (.Fast Grammar 6 )بخش است Aگزینۀ  بنابراین، پاسخ د.انجام شو فاعل و فعل کمکی

 «استفاده نکند. یتکنولوژ کیروز از ی در طول که فرد دآییمپیش ندرت به»: ترجمه

 فعل ۀادشکل ساز  یستیبا یوجهبعد از افعال ای هست. ی[ تست بسیار سادهاَشکال فعل]مبحث   Cگزینۀ . 6۰۳
 ۱1است )بخش  Cفاده شود. پاسخ، گزینۀ است feedبایستی از  may یفعل وجه بعد از جه،یاستفاده شود. در نت

Fast Grammar.) 

 .«کنند هیتغذ یانسان یهاممکن است از زباله ی معمولیهاکالغ»: ترجمه

 toمصدر با ، بایستی از بیان هدف از انجام یک کاربرای  [toکاربردهای مصدر با مبحث ]  Dگزینۀ . 4۰6
 .(Fast Grammar ۱18، صفحۀ ۱1 )بخش استصحیح  Dاستفاده شود. در نتیجه، گزینۀ 

 «ان است.مهاجر گستردۀ ورود از یریجلوگ یبرا ییشامل حصارها یتیامن استیدولت لهستان، س یبرا»: ترجمه

شود. استفاده می withاز حرف اضافۀ « صریح» straightحروف اضافه[ بعد از صفت مبحث ]  Cگزینۀ . 6۰۹
 (.Fast Grammar ۱۳ )بخش است Cگزینۀ  پاسخ،

 «آنهاست. نیآموزان و والددانش بابودن  صریحمدرسه  استیس»: ترجمه

 که در اصل مواجهیم وارۀ وصفیشدۀ جملهشکل کوتاهها[ با واره]مبحث انواع جمله  Aگزینۀ . 6۰6

Saffron, which is deemed an expensive spice, plays an important role in the 
Iranian cuisine. 

 (.Fast Grammar، درس چهارم ۹ است )بخش Aگزینۀ  ،پاسخ. بوده

 «دارد. یرانیا یدر غذاها ایویژه جایگاه، دشویمتلقی  متیقگران یۀادو کیزعفران که »: ترجمه

و  های تفضیلی مضاعفصفتهای تفضیلی مضاعف[ با توجه به الگوی کاربرد صفت مبحث]  Aگزینۀ . ۰۰6
 saferو شکل تفضیلی  theدر صورت سؤال، در جای خالی بایستی از حرف تعریف  the lowerکاربرد 

 .(Fast Grammar ۵ )بخش است Aگزینۀ  استفاده شود. پاسخ،

 «تر خواهد بود.ناامدر ش نشینسر جانکمتر باشد،  هینقل ۀلیوس کیهرچه سرعت »: ترجمه
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 دهندۀ دوتایی:با توجه به الگوی ربط های دوتایی[دهندهربطمبحث ]  Aگزینۀ . 6۰8

not only … as well as 

 (.Fast Grammar 8)بخش صحیح است  Aگزینۀ 

 رورش دادهپ زین یخانگ یهابلکه در باغ یتجار یهادر باغ تنهانهسالم است که  ۀویم کی یفرنگتوت»: ترجمه
 .«دشویم

گزینۀ  ،پاسخ شود.اضافه می not، بعد از آن wasبرای منفی کردن  شکل منفی فعل[مبحث ]  Cگزینۀ . 6۰۵
C بخش( ۱1 است Fast Grammar.) 

 «تعجب نکرد. اصالً دیزن حامله را د یپرستار وقت»: ترجمه

 یدیق ۀدهند. بعد از ربطمیمواجه وارهدو جمله بادر صورت تست  مجهولی[]مبحث ساختارهای   Aگزینۀ . 186
. میندار فعلدر صورت سؤال،  یاست؛ ول فاعل a mansion .میدار ازیواره نجمله کی، به ever sinceزمان 

 یاز داریم.ن فعل مجهولی، به دهندۀ کار فعل نیستفاعل انجامبدلیل آنکه نیاز داریم.  یک فعل مناسبپس، به 

 :(Fast Grammar ۱۲)بخش  وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: توجه

 

 (.Fast Grammar ۱۲است )بخش  Aپاسخ، گزینۀ 

ی ریدستگهیچ ، اندشدهعمارت افرادی به زور ]و به قصد دزدی[ وارد بار دوم  یهفته برا نیکه ایاز وقت»: ترجمه
 «ه است.گرفتن صورت

استفاده  زمان گذشتۀ کامل[ از told]اینجا  زمان گذشتۀ سادههمراه بههای فعلی[ ]مبحث زمان  Dگزینۀ . ۱86
 (.Fast Grammar ۱1است )بخش  Dپاسخ، گزینۀ شود. می

 .«رفته بودند دیخربه  یمراو و خاله  دیروز کهمامان به ما گفت »: ترجمه

 

 

 

 

 
 با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل هر ماه MSRTهای سؤاالت آزمون دریافتبرای  

 یا کانال ما www.FastZaban.comسایت وب بهآزمون، 
@FastZaban  دیینمامراجعه. 

     t.me/FastZaban   وندیمهرداد زنگیهکانال آموزشی استاد 

 فاعل+  be  toشکلی از فعل+  (.p.p) قسمت سوم فعل
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 9۹-99و تولیمو  MSRT ،UTEPTهای نمونه سؤاالت درک مطلب آزمون: سومبخش 

 
Passage 1 
     Archaeological discoveries have led some scholars to believe that the first 
Mesopotamian inventors of writing may have been the people that later 
Babylonians called Subarians. According to tradition, they came from the north 
and moved into Uruk in the south. By about 3100 B.C, they were apparently 
subjugated in southern Mesopotamia by the Sumerians, whose name became 
synonymous with the region immediately north of the Persian Gulf, in the fertile 
lower valleys of the Tigris and Euphrates. Here the Sumerians were already well 
established by the year 3000 B.C. They had invented bronze, an alloy that could 
be cast in molds, out of which they made tools and weapons. They lived in cities, 
and they had begun to acquire and use capital. Perhaps most important, the 
Sumerians adapted writing (probably from the Subarians) into a flexible tool of 
communication. 
     Archaeologists have known about the Sumerians for over 150 years. 
Archaeologists working at Nineveh in northern Mesopotamia in the mid-
nineteenth century found many inscribed clay tablets. Some they could decipher 
because the language was a Semitic one (Akkadian), on which scholars had 
already been working for a generation. But other tablets were inscribed in 
another language that was not Semitic and previously unknown. Because these 
inscriptions made reference to the king of Sumer and Akkad, a scholar suggested 
that the new language be called Sumerian. But it was not until the 1890s that 
archaeologists excavating in city-states well to the south of Nineveh found many 
thousands of tablets inscribed in Sumerian only. Because the Akkadians thought 
of Sumerian as a classical language (as ancient Greek and Latin are considered 
today), they taught it to educated persons and they inscribed vocabulary, 
translation exercises, and other study aids on tablets. Working from known 
Akkadian to previously unknown Sumerian, scholars since the 1890s have 
learned how to read the Sumerian language moderately well. Vast quantities of 
tablets in Sumerian have been unearthed during the intervening years from 
numerous sites. 

 )MSRT                                                                                                                                                                        (۷۹اردیبهشت 
 

1. According to the passage, the inventors of written language in Mesopotamia 
were probably the ................ . 
(A) Babylonians 
(C) Akkadians 

(B) Subarians 
(D) Sumerians 

2. The word “subjugated” in line 5 is closest in meaning to ................ . 
(A) distinguished 
(C) concentrated 

(B) segregated 
(D) conquered
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Passage 38 
     Forces other than damaging winds are also at work inside tornadoes. 
Sometimes, as the turning, jumping funnel passes over a house, the walls and 
ceiling burst apart as if a bomb had gone off inside. This explosion is caused by 
the low air pressure at the center of a tornado.  
     The pressure at the center of a tornado is usually 13 pounds per square inch. 
However, inside the house the air pressure is normal, about 15 pounds per 
square inch. The difference of 2 pounds per square inch between the inside and 
outside pressure may not seem like much. But suppose a tornado funnel passes 
over a small building that measures 20 by 10 by 10 feet. On each square inch of 
the building, there is 2 pounds of pressure from the inside that is not balanced 
by air pressure outside the building. On the ceiling, that adds up to an 
unbalanced pressure of 57,600 pounds. The pressure on the four walls adds up 
to 172,800 pounds.  
     If windows are open in the building, some of the inside air will rush out 
through them. This will balance the pressure inside and outside the building. But 
if the windows are shut tightly, the great inside pressure may cause the building 
to burst.  
     Unfortunately, heavy rain happens in thunderstorms that later produce 
tornadoes. So, people often shut all windows to protect their property. This may 
cause far worse damage later.  

(MHLE ۷9 اردیبهشت) 

1. Which of the following is the main topic of the passage?  
(A) how tornadoes can be prevented 
(B) when tornadoes usually occur 
(C) where tornadoes are formed 
(D) why tornadoes cause so much damage 

2. In paragraph 1, the word “funnel” refers to which of the following? 
(A) a bomb 
(C) a tornado 

(B) a house 
(D) an explosion  

3. According to the passage, tornadoes can destroy buildings because the 
…………………………………………..………….… .  
(A) force of a tornado increases the air pressure in a building 
(B) air pressure at the center of a tornado is over 172,000 pounds 
(C) weight of a tornado can crush a building’s roof when it passes overhead 
(D) air pressure inside a tornado is less than the air pressure inside a building 
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Passage 39 
     Lightning is an example of high-energy physics you can witness from home. 
One hundred times a second lightning strikes somewhere on the earth. It is a 
great killer which causes a lot of damage. Hundreds of deaths are caused by 
lightning each year, and most of the forest fires are set off by lightning. 
     Therefore, scientists are very interested in controlling lightning. In ancient 
times, people thought that lightning was fire thrown from heaven to earth by the 
angry gods. Modern scientists, however, know that thunder clouds, like all 
clouds, are filled with ions-atoms with too many or too few electrons. The 
scientists cannot understand why the ions separate in the clouds, but the positive 
ions move to the top of the cloud, and the negative ions move to the bottom. 
The negative ions in the bottom of the cloud repel, or push against, the negative 
ions in the earth below. But they attract the positive ions in the ground. The 
amount of the electrical force between the cloud and the earth becomes great. 
A lot of ionized particles the suddenly break away toward ground to combine 
the cloud’s negative ions and the earth’s positive ones. 
     Scientists are trying to control this lightning. They drop a lot of small pieces of 
aluminum-covered glass into the cloud. These small pieces of glass are making a 
magnetic field in the clouds. This lets the electrons in the cloud move from top 
to bottom. The electric force is lessened and diminished. 

(MSRT ۷9 مرداد) 

 

1. Lightning strikes the surface of the earth at the rate of …………….… . 
(A) 25000000 per day 
(C) 100 per second 

(B) 100000 per thunderstorm 
(D) 100000 per year 

2. All of the following are true about lightning EXCEPT …….………….… . 
(A) It strikes everywhere on earth simultaneously. 
(B) It causes a lot of damage. 
(C) It is responsible for many deaths. 
(D) It starks many forest fires. 

3. After the ions separate in the clouds, …….………….… . 
(A) the positive ions in the cloud repel the negative ions in the earth. 
(B) the positive ions move down. 
(C) the negative ions in the earth push against the top of cloud. 
(D) the negative ions move down. 

4. In paragraph 2, “they” refers to …….………….… . 
(A) the negative ions in the cloud 
(C) the negative ions in the ground 

(B) the positive ions in the ground 
(D) the positive ions in the cloud 
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5. The following statements are true EXCEPT …….………….… . 
(A) People of the past believed the lightning was fire thrown from heaven to 
earth. 
(B) Scientists can explain why ions separate in the clouds. 
(C) In the past people thought that gods caused lightning. 
(D) All clouds have ions in them. 

6. What does the scientists use pieces of aluminum-covered glass for? 
(A) to reap the energy of the lightning 
(B) to make enormous lightning that can attack the enemy 
(C) to capture the lightning 
(D) to stop the lightning from striking 

7. The word “witness” in paragraph 1 is closest in meaning to …….………….… . 
(A) observe (B) attest (C) evade (D) record 

8. The word “set off” in paragraph 1 is closest in meaning to …….………….… . 
(A) ignored (B) located (C) hindered (D) ignited 

9. The word “break away” in paragraph 2 is closest in meaning to ….………….… . 
(A) flee (B) fly (C) poll (D) flirt 

10. The word “diminishes” in paragraph 3 is closest in meaning to ….…………… . 
(A) dwells (B) responds (C) subsides (D) sustains
 
 
Passage 40 
     The human body can tolerate only a small range of temperature, especially 
when the person is engaged in vigorous activity. Heat reactions usually occur 
when large amounts of water and salt are lost through excessive sweating 
following strenuous exercise. When the body becomes overheated, heat 
exhaustion can lead to heatstroke, a life threatening condition. Fortunately, heat 
exhaustion is preventable. 
     Heat exhaustion is generally characterized by clammy skin, fatigue, nausea, 
dizziness, profuse perspiration, and sometimes fainting, resulting from an 
inadequate intake of water and the loss of fluids. First-aid treatment for this  
condition includes having the victim lie down, raising the feet 8 to 12 inches, 
applying cool, wet cloths to the skin, and giving the victim sips of salt water. 
     Heat stroke is much more serious; it is an immediate life-threatening 
situation. The characteristics of heat stroke are a high body temperature (which 
may reach 106°F or more); a rapid pulse; hot, dry skin, and a blocked sweating 
mechanism. Victims of this condition may be unconscious, and first-aid measures 
should be directed at quickly cooling the body. The victim should be placed in a 
tub of cold water or repeatedly sponged with cool water until his or her 
temperature is sufficiently lowered. Fans or air conditioners will also help with 
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the cooling process. Care should be taken; however, not to over-chill the victim 
once the temperature is below 102°F.                                                      )ادوار گذشته UTEPT( 
 

1. The most immediate concern of a person tending to a victim of heat stroke 
should be to ……………………………. . 
(A) get salt into the victim’s body 
(B) raise the victim’s feet 
(C) apply hot cloths to the skin 
(D) lower the victim’s temperature 

2. Which of the following is a symptom of heat exhaustion? 
(A) profuse sweating 
(B) unconsciousness 
(C) hot, dry skin 
(D) a weak pulse 

3. Which of the following statements can be inferred from the above passage? 
(A) It is possible to avoid heat exhaustion. 
(B) There is no treatment for the life-threatening situation. 
(C) Heat exhaustion usually occurs as a result of excess intake of water and fluids. 
(D) Being a vigorously active person decreases the risk of heat stroke. 

4. Symptoms such as nausea and dizziness in heat exhaustion victims indicate 
that the person most likely needs to ………………………. . 
(A) be immediately taken to a hospital 
(B) be given more salt water 
(C) be immersed in a tub of water 
(D) sweat more 

5. The word “this” in line 9 refers to ………………………. . 
(A) clammy skin 
(C) dizziness 

(B) fatigue 
(D) heat exhaustion

 
 
Passage 41 
     A recent investigation by scientists at the U.S. Geological Survey shows that 
strange animal behavior might help predict future earthquakes. Investigators 
found such occurrences in a ten-kilometer radius of the epicenter of a fairly 
recent quake. Some birds screeched and flew about wildly; dogs yelped and ran 
around uncontrollably. Scientists believe the animals can perceive these 
environmental changes as early as several days before the mishap. In 1976 after 
observing animal behavior, the Chinese were able to predict a devastating quake. 
Although hundreds of thousands of people were killed, the government was able 
to evacuate millions of other people and thus keep the death toll at a lower level. 
ادوار گذشته(                                                                                                                                      UTEPT( 
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1. What prediction may be made by observing animal behavior? 
(A) the ten-kilometer radius of the epicenter 
(B) an impending earthquake 
(C) the number of people who will die 
(D) environmental changes 

2. The word “evacuate” most nearly means ……………… .  
(A) remove (B) destroy (C) exile (D) emaciate

3. If scientists can accurately predict earthquakes, there will be …………………. . 
(A) fewer animals going crazy 
(B) a lower death rate 
(C) fewer people evacuated 
(D) fewer environmental changes 

4. Why can animals perceive these changes when humans cannot? 
(A) Animals have certain instincts that humans don’t possess. 
(B) Animals are smarter than humans. 
(C) By running around the house, they can feel the vibrations. 
(D) Humans don’t know where to look. 

5. Which of the following is not true? 
(A) Some animals may be able to sense an approaching earthquake. 
(B) By observing animal behavior scientists perhaps can predict earthquakes. 
(C) The Chinese have successfully predicted an earthquake and saved many lives. 
(D) All birds and dogs in a ten-kilometer radius of the epicenter went wild before 
the quake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

گرامر، درک به نکتۀ  جامع و باکیفیت تدریس نکتهویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

به  وندیمهـرداد زنگیـهبا تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون مطلب و لغات

  www.FastZaban.comسایت 

 مرادی    03070006000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
 

 



 

 

۲۵۲ 

 9۹-99... و  MSRT ،UTEPTهای سؤاالت درک مطلب آزمون پاسخ تشریحی: مچهاربخش 
 

 ۱متن 
کنندگان اند که برخی از دانشمندان به این باور برسند که نخستین ابداعشناسی موجب شدهاکتشافات باستان   

 نا بربنامیدند. ها میسوبریهای جدید آنها را اند که بابلیرودان( احتماالً مردمی بودهالنهرین )میانخط در بین
قبل از میالد، ظاهراً  ۳۱11کردند. تا حدود سال  مکاننقلروایات، آنها از شمال آمدند و به اوروک، در جنوب، 

در  ارسفجیخلسرزمین شماِل  مترادف با، که نامشان بودندها سومری تحت سلطۀرودان( النهرین )میاندر بین
ی شناخته خوببهقبل از میالد  ۳111ها تا سال جله و فرات، شد. در اینجا، سومریهای حاصلخیز پایین رود ددره

ها ریخته و با آن ابزار و اسلحه بسازند را کشف کرده توانستند آن را در قالبشده بودند. آنها برنز، آلیاژی که می
د از همه شای ترمهم. ه بودندکرد کردند و شروع به کسب و استفاده از سرمایهبودند. آنها در شهرها زندگی می

( اقتباس هاپذیر برای برقراری ارتباط )احتماالً از سوبریعنوان ابزاری انعطافها نوشتن را بهبود که سومری ینا
 کردند.

شناسانی که در اواسط قرن نوزدهم شناسند. باستانها را میسال است که سومری ۱۹1شناسان بیش از باستان   
شدۀ زیادی پیدا نوشته( حکاکیهای گِلی )کتیبه یا سنگکردند، لوحالنهرین شمالی کار میدر بین در نینوا واقع

یک  مدته تر باز آنها را توانستند بخوانند، زیرا به زبان سامی )اَکَدی( بودند که دانشمندان پیش برخیکردند. 
گری نوشته شده بودند که سامی نبوده و از ها به زبان دینسل روی آن کار کرده بودند. اما برخی دیگر از لوح

 هایی به پادشاه سومر و اَکَد داشتند، یکی از دانشمندانها اشارهنبود. بدلیل اینکه این نوشته شدهشناختهقبل 
شناسانی که شهرها طول کشید تا باستان ۱8۵1پیشنهاد کرد که این زبان جدید سومری نامیده شود. اما تا دهۀ 

، هزاران لوح که فقط به زبان سومری نوشته شده بود را پیدا کردند. از آنجا که کردندکاوش مینوا را تا جنوب نی
شناختند )همانطور که امروزه یونانی و التین باستان می برجستهعنوان یک زبان ها زبان سومری را بهاَکَدی
ر و سای شدهانجامهای و واژگان، ترجمهآموختند شوند(، آن را به افراد فرهیخته محسوب می برجستههای زبان

سپس  و شدهشناختهکردند. با کار کردن بر روی زبان اَکَدی ها ثبت میی را بر روی این لوحآموزشکمکمطالب 
اند که چطور زبان سومری را بخوانند. خوبی یاد گرفته، دانشمندان تقریباً به۱8۵1سومری سابقاً ناشناخته، از دهۀ 

 اند.های متعددی کشف شدهها به زبان سومری از مکانای از لوحای میانی، تعداد گستردههدر این سال
 
در « برطبق متن» According to the passageاستفاده از  لیشده در متن[ بدل]جزئیات بیان  Bگزینۀ . ۱

ما  یدیدر متن ارائه شده است. کلمات کل میسؤال بطور مستق نیکه پاسخ ا میشویصورت سؤال، متوجه م
Mesapotamin  وinventors یداتکه پاسخ در اب میشویمتوجه م ی،دیکلمات کل یهستند. پس از جستجو 

 ن،ینابرابودند. ب هایسوبر ن،یالنهرنیمخترعان خط در ب نی، نخستاول و دوم متن یسطرهامتن است. با توجه به 
 (.Fast Readingکتاب  ۳است )بخش  B پاسخ، گزینۀ

با  یکینزد یمعنا« شدن بر رهیدرآوردن، چ اریتحت اخت» subjugatedواژگان[ لغت  ی]معنا  Dگزینۀ . ۲
conquer «پاسخ، گزینۀدارد. « شدن رهیچ D  بخش( 6است Fast Reading.) 

 دیرا با تأک Fast Vocab (MA, PhD)ها، کتاب لغت و درک مطلب آزمون یهاتسلط بر تست ی: براتوجه
 .دییدقت مطالعه نمادرس اول، به 61 یبر رو شتریب
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 ۳8متن 
 چندهیپ شکلیفیقهمانطور که ابر  ،اوقات ید. گاهندر دل گردبادها وجود دارنیز  رانگریو یبجز بادها ییروهاین   

در درون خانه  یبمب ییکه گو پاشدیو سقف خانه چنان از هم م وارهاید نوردد،یم را در یاخانه یاو جهنده
 .ستدر مرکز گردباد ا نییپا یاز فشار هوا یانفجار ناش نیمنفجر شده است. ا

پوند بر  ۱۹ باًیداخل خانه معموالً تقر یمربع است. اما فشار هوا ۲نچیابر  ۱پوند ۱۳مرکز گردباد معموالً  فشار   
وجود  داخل و خارج خانه یفشار هوا نیمربع ب نچیپوند بر ا دو زانیکه به م یتفاوت فشار نیمربع است. ا نچیا

ده در  ۳بیست پا ۀاندازبه یساختمان کوچک یرو ازکه گردباد  دی. اما فرض کنرسدیبه نظر نم ادیدارد، چندان ز
مربع از ساختمان وجود دارد که توسط فشار  نچیهر ا یشدت دو پوند بر روبه یداخل یپا در ده پا عبور کند. فشار

معادل  د،شویسقف وارد م یکه بر رو یفشار نامتعادل ،بیترت نی. به ارسدیخارج از ساختمان به تعادل نم یهوا
 پوند خواهد بود. ۱۰۲811بالغ بر  زین واریچهار د یرو ر. فشاشودیمپوند  ۹۰611

 نیو به ا شودیها خارج مداخل ساختمان از پنجره یاز هوا یبخشد، نساختمان باز باش یهاپنجره چنانچه   
تر د، باالنها محکم بسته شده باش. اما اگر پنجرهدشخواهد داخل و خارج ساختمان متعادل  یفشار هوا بیترت

 .شودیموجب منفجر شدن ساختمان م یبودن فشار داخل

 نی. به همشودیم لیبه گردباد تبد یکه بعد از مدت ندستههمراه  یدیبا باران شد یتندر یهاتوفان متأسفانه   
عد ب یها کمبا بستن پنجره آنکهحالتا از اموالشان محافظت کنند.  بندندیها را ممردم غالباً تمام پنجره ،لیدل

 خواهند شد. یدتریشد اریدچار خسارت بس
 
 نیکه ا میشویدر صورت سؤال، متوجه م main topic]ایدۀ اصلی متن[ با توجه به استفاده از   Dگزینۀ . ۱

 ۀول هممطالعۀ جمالت ا قیاز طر یستیبا ،یسؤاالت نیپاسخ به چن یمتن است. برا یتست در مورد موضوع اصل
 D پاسخ، گزینۀ. با توجه به متن، میکن دایمتن را پ یموضوع اصل skimmingها و استفاده از روش پاراگراف

 (.Fast Reading کتاب ۲و  ۱ یهااست )بخش

 ترقبل یکمبه  یستیپاسخ، با افتنی یاست. برا کلمهسؤال در ارتباط با مرجع  نی[ اکلمه]مرجع   Cگزینۀ . ۲
به  funnel. با توجه به متن، میمناسب را انتخاب کن گزینۀدر متن،  هانهیگز یذارـگیمراجعه کرده و با جا

tornado (.کتاب 4)بخش  کندیاشاره م 

 میشویدر صورت سؤال، متوجه م according toاستفاده از  لیشده در متن[ بدل]جزئیات بیان  Dگزینۀ . ۳
 D زینۀپاسخ، گ، سومراگراف پا آخر جملۀدر متن ارائه شده است. با توجه به  میسؤال بطور مستق نیکه پاسخ ا

 «نداست، گردبادها ویرانگر هستبدلیل اینکه فشار هوای داخل گردباد کمتر از فشار هوای داخل ساختمان : »است
 (.Fast Reading کتاب ۳)بخش 

 
 

                                         
 گرم 4۹4واحد وزن برابر با  ۱
 مترسانتی ۹4/۲واحد طول برابر با  ۲
 مترسانتی 48/۳1واحد طول برابر با  ۳
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 ۳۵متن 
 صدک. در هر ثانیه یمشاهده کنیدتوانید آن را از داخل خانه ست که میباال انرژیبا ای از فیزیک صاعقه نمونه   

آورد. به بار میکند. صاعقه قاتل مرگباری است که آسیب فراوانی را زمین اصابت می ۀای از کرصاعقه به گوشه
 مشتعلها جنگلدر که  است هاییحریق عامل بیشترفرستد و صدها نفر را به کام مرگ می هرسالهصاعقه 

 .ندشومی

دانشمندان عالقۀ بسیاری به کنترل صاعقه دارند. مردم دوران باستان معتقد بودند صاعقه آتشی است  ،بنابراین   
که ابرهای تندری نیز مانند دانند میفرستند. اما دانشمندان امروزی که خدایان خشمگین از بهشت به زمین می

ند که چرا دانهستند. دانشمندان نمی ـهای با تعداد بسیار زیاد یا بسیار کم الکتروناتم ها ـتمام ابرها مملو از یون
های منفی به ابر و یونهای مثبت به سمت باالی ، یونهرحالبه شوند.های موجود در ابرها از هم جدا مییون

کنند، یموجود در زمین زیر خود را دفع م های منفیهای منفی پایین ابر یونکنند. یونسمت پایین ابر حرکت می
میزان نیروی الکتریکی بین ابر و زمین  ،کنند. به این ترتیبهای مثبت زمین را جذب مییون [آنها] و بالعکس

تا یون کنندسمت زمین حرکت میبه سرعتبهشده ناگهان زیادی از ذرات یونیزهتعداد بسیار  یابد.افزایش می
 های مثبت زمین را با هم ترکیب کنند.های منفی ابر و یون

ای کوچک پوشیده شده تا صاعقه را کنترل کنند و تعداد بسیار زیادی از ذرات شیشه اندتالشدانشمندان در    
کنند مغناطیسی را در ابرها تولید می یک میدانای کوچک اندازند. این ذرات شیشهبا آلومینیوم را روی ابرها می

م و کتوانند داخل ابر از باال به پایین حرکت کنند؛ در نتیجه، نیروی الکتریکی ها میو به این ترتیب الکترون
 . شودضعیف می

 
و  در متن است شدهانیب اتیتست از نوع سؤاالت مربوط به جزئ نیدر متن[ ا شدهانیب اتی]جزئ  Cگزینۀ . ۱

است )بخش  C نۀیپاسخ، گز، پاراگراف اول دومسطر در متن ارائه شده. با توجه به  میسؤال بطور مستق نیپاسخ ا
 (.Fast Reading کتاب ۳

صورت سؤال، متوجه در « بجز» EXCEPTدر متن[ با توجه به استفاده از  نشدهجزئیات بیان]  Aگزینۀ . ۲
و  حیصح نۀگزیسه  ن،یاست. بنابرا نشده در متنجزئیات بیانتست از نوع سؤاالت مربوط به  نیکه ا میشویم
 A زینۀپاسخ، گ، متناول پاراگراف با توجه به تست خواهد بود.  نیداشت که پاسخ ا مینادرست خواه گزینۀ کی

 (.Fast Reading کتاب ۳)بخش صحیح هستند  Dو  B ،Cهای . گزینهاست

و  در متن است شدهانیب اتیتست از نوع سؤاالت مربوط به جزئ نیدر متن[ ا شدهانیب اتی]جزئ  Dگزینۀ . ۳
است  D نۀیپاسخ، گز، مودپاراگراف  ششمسطر در متن ارائه شده. با توجه به  میسؤال بطور مستق نیپاسخ ا
 کتاب(. ۳)بخش 

تر قبل یبه کم یستیپاسخ، با افتنی یاست. برا ریسؤال در ارتباط با مرجع ضم نی[ اری]مرجع ضم  Aگزینۀ . 4
های یون» به they. با توجه به متن، میمناسب را انتخاب کن نۀیدر متن، گز هانهیگز یذارگیه کرده و با جامراجع

 (.Fast Readingکتاب  4)بخش  کندیاشاره م «منفی داخل ابر
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در صورت سؤال، متوجه « بجز» EXCEPTدر متن[ با توجه به استفاده از  نشدهبیانجزئیات ]  Bگزینۀ . ۹
و  حیصح نۀگزیسه  ن،یاست. بنابرا نشده در متنجزئیات بیانتست از نوع سؤاالت مربوط به  نیکه ا میشویم
 ،مودپاراگراف  پنجمسطر با توجه به تست خواهد بود.  نیداشت که پاسخ ا مینادرست خواه گزینۀ کی
های . گزینهاست B پاسخ، گزینۀو  «ندشومیموجود در ابرها از هم جدا  یاهنیوکه چرا دانند نمی دانشمندان»
A ،C  وD  بخش صحیح هستند(کتاب ۳ Fast Reading.) 

و  در متن است شدهانیب اتیتست از نوع سؤاالت مربوط به جزئ نیدر متن[ ا شدهانیب اتی]جزئ  Dگزینۀ . 6
 (.۳ است )بخش D نۀیپاسخ، گز، آخر متن پاراگرافدر متن ارائه شده. با توجه به  میسؤال بطور مستق نیپاسخ ا

 «ندرمشاهده ک» observeبا  یکینزد یمعنا« ندرمشاهده ک» witnessواژگان[ لغت  ی]معنا  Aگزینۀ . ۰
 کتاب(. 6دارد )بخش 

دارد « مشتعل کردن» igniteبا  یکینزد یمعنا« مشتعل کردن» set offواژگان[ لغت  ی]معنا  Dگزینۀ . 8
 کتاب(. 6)بخش 

فرار » fleeبا  یکینزد یمعنا« کردنحرکت سرعت به» break awayواژگان[ لغت  ی]معنا  Aگزینۀ . ۵
 کتاب(. 6دارد )بخش « کردن

 دارد« کم شدن» subsideبا  یکینزد یمعنا« کم شدن» diminishواژگان[ لغت  ی]معنا  Cگزینۀ . ۱1
 کتاب(. 6)بخش 

 

 
 41متن 
ی هاتیفعال ریکه فرد درگزمانی مخصوصاً ،را تحمل کند محدودی دمایی فیط تواندیبدن انسان تنها م     

ق عر قیآب و نمک از طر یادیز ریکه مقاد دهندیرخ م یزمان معموالً ییگرما یهاواکنش است. دیشد ]بدنی[
این  شود،یاز حد گرم م شیبدن ب یوقت .روندیاز دست م دیشد )ورزشی( ناتیتمر در پی و از حد شیکردن ب

 یرمازدگگ ،خوشبختانه است. جان ]فرد[ ۀکننددیتهد تیوضع کیمنجر شود که  یبه گرمازدگ تواندیم حالت
 است. یریگشیقابل پ

 ازغش کردن  یو گاه دیشد قتعر ،هجیگسرتهوع،  ی،، خستگو چسبناک پوست مرطوبی، بطور کل     
 یراب هیاقدامات اول است. عاتیآب و از دست دادن ما یاز جذب ناکاف یکه ناش دی هستنگرمازدگهای همشخص

 یمرطوب و سرد بر رو پارچۀ قرار دادن نچ،یا ۱۲تا  8 اندازۀبه بلند کردن پاها ،بیمار نخواباندشامل  طیشرا نیا
 است. بیماربه  نمکآبهای جرعهپوست و دادن 

حاد  یگرمازدگعالئم  است. جان فرد یفور ۀکننددیتهد تیوضع کی بوده و تریجد اریبسی حاد گرمازدگ     
 و خشک و داغپوست ، نبضی تند، برسد( شتریب ای تیفارنها ۀدرج ۱16که ممکن است به بدن )ی باالی دما

خنک کردن  یبرا دیبا هیباشند و اقدامات اول هوشیممکن است ب ماریبفراد ا .هستند مسدودشده یقعرت زمیمکان
 نییپا یافک ۀاو به انداز ی بدندما زمانیکه تا ایو  ردیوان آب سرد قرار گ کیدر  دیبا ماریب بدن انجام شود. عیسر
کمک  دن[]ب شدن خنکبه روند  زیمطبوع ن یۀتهو ایو  پنکه .خیس شوداسفنج و بطور مکرر با آب سرد ، دآیمی
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 متر ازک ی بدن بیماردما ؛ زیرا در صورتیکهمراقب بود]بسیار[  یستیبادر چنین مواردی ، حالنیا با خواهند کرد.
 .کرداز حد خنک  شیرا ب نبایستی ویباشد،  تیفارنها ۀدرج ۱1۲

 
ی یافتن است و برا شده در متنجزئیات بیانشده[ این تست، از نوع سؤاالت مربوط به ]جزئیات بیان  Dگزینۀ  .۱

دقت مطالعه کرده و در متن، آن قسمت را به (heat stroke) کلمات کلیدیپاسخ، بایستی پس از پیدا کردن 
اشاره شده و در مورد  heat strokeبه  پاراگراف سومهای نادرست، پاسخ را انتخاب کنیم. در پس از رد گزینه

اشاره شده.  quickly cooling the bodyهم به  طر پنجمسنحوۀ برخورد با بیماران مربوطه صحبت شده. در 
 (.Fast Readingکتاب  ۳صحیح است )بخش  Dبنابراین، گزینۀ 

ی یافتن است و برا شده در متنجزئیات بیانشده[ این تست، از نوع سؤاالت مربوط به ]جزئیات بیان  Aگزینۀ . ۲
دقت مطالعـه در متـن، آن قسمت را به  exhaustion)(heat کلمات کلیدیپاسخ، بایستـی پس از پیدا کردن 

 heat exhaustionمتن در مورد  پاراگراف دومهای نادرست، پاسخ را انتخاب کنیم. در کـرده و پس از رد گزینه
اشاره شده. بنابراین، « دیشد قتعر» profuse perspirationبه  سطر دومصحبت شده و در « گرمازدگی»

 (.Fast Reading ۳صحیح است )بخش  Aگزینۀ 

شویم که در صورت تست، متوجه می inferاستنباط از متن[ بدلیل استفاده از کلمۀ ]جزئیات قابل  Aگزینۀ . ۳
 است و برای یافتن پاسخ، بایستی از متن استنباط از متنجزئیات قابلاین تست، از نوع سؤاالت مربوط به 

نادرست هستنـد.  Dو  B ،Cهای (. با توجـه به متـن، گزینـه ReadingFast ۹کنیم )بخش  گیـرینتیجه
 :است یریگشیقابل پ یگرمازدگ، جملۀ آخر پاراگراف اولاست، زیرا با توجه به  Aپاسخ، گزینۀ 

 heat exhaustion is preventable. 

ی یافتن است و برا شده در متنبیانجزئیات شده[ این تست، از نوع سؤاالت مربوط به ]جزئیات بیان  Bگزینۀ . 4
دقت در متن، آن قسمت را به (nausea and dizziness) کلمات کلیدیپاسخ، بایستی پس از پیدا کردن 
 Bۀ متن، گزین پاراگراف دومهای نادرست، پاسخ را انتخاب کنیم. با توجه به مطالعه کرده و پس از رد گزینه

 .(Fast Readingکتاب  ۳صحیح است )بخش 

 یه کماغلب ب یستیپاسخ، با افتنی یاست. برا ریمرجع ضمسؤال در ارتباط با  نی[ اری]مرجع ضم  Dگزینۀ . ۹
ن، ـ. با توجه به متمیاب کنـۀ مناسب را انتخـدر متن، گزین هاهـنیگز یذارـگیرده و با جاـه کـتر مراجعقبل

heat exhaustion ریمرجع ضم this  بخش( 4است Fast Reading). 
 
 

 4۱متن 
دهد که رفتار عجیب حیوانات شناسی آمریکا نشان میپژوهش جدید دانشمندان در مرکز مطالعات زمین     

بینی زلزله در آینده کمک کند. محققان چنین اتفاقاتی را در شعاع ده کیلومتری کانون به پیش تواندیم
 زده به این سو و آنو وحشت زدندیتازگی رخ داد، مشاهده کردند. برخی از پرندگان فریاد مای که بهلرزهزمین

ند . دانشمندان معتقددندیدویطرف م به این طرف و آن اریاختیو ب کردندیها پارس م؛ سگکردندیسو پرواز م
، بعد از ۱۵۰6آگاه شوند. در سال  یطیمحستیچندین روز قبل از واقعه از این تغییرات ز توانندیکه حیوانات م
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کنند.  ینیبشیحیوانات را مشاهده کردند، توانستند یک زلزلۀ ویرانگر را پ بیوغربیعجرفتار  هاینیاینکه چ

و  یه کندتخل ها نفر دیگر از مردم را از منطقهاگرچه صدها هزار نفر از مردم کشته شدند، اما دولت توانست میلیون
 .تری نگهداردرا در سطح پایین ریومآمار مرگ صورتنیبد
 
توان رفتار حیوانات می ۀ، با مشاهدنـر اول متـدو سط شده در متن[ با توجه به]جزئیات بیان  Bگزینۀ . ۱

 (.Fast Reading ۳ات تکمیلی در بخش )توضیح است B ۀگزین ،بینی کرد. پاسخرا پیش الوقوعبیهای قرزلزله

« تخلیه کردن» evacuate معنای نزدیکی با «جابجا کردن» remove معنای واژگان[ لغت]  Aگزینۀ . ۲
 (.Fast Reading 6)بخش  دارد

یزان توان مبینی دقیق زلزله می، با پیشسطر آخر متن شده در متن[ با توجه بهبیانجزئیات ]  Bگزینۀ . ۳
 (.Fast Reading ۳)بخش  است B ۀگزین ،را کاهش داد. پاسخ ریوممرگ

کتاب  ۳)بخش  است  Aۀگزین ،، پاسخسطرهای سوم تا پنجم در متن[ با توجه به شدهانیجزئیات ب]  Aگزینۀ . 4
Fast Reading.) 

شویم که در صورت سؤال، متوجه می not true نشده در متن[ با توجه به استفاده ازجزئیات بیان]  Dگزینۀ . ۹
 ۀگزین صحیح و یک ۀاست. بنابراین، سه گزین نشده در متنجزئیات بیاناین تست از نوع سؤاالت مربوط به 

عنوان  سطر چهارم متن ، زیرا دراست  Dۀگزین ،نادرست خواهیم داشت که پاسخ این تست خواهد بود. پاسخ
 Dۀ در گزین all birdsبنابراین،  “:birds screeched and flew about wildly Some ”شده که

 (.Fast Reading ۳)بخش  ادرست استن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

گرامر، درک جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

به  وندیمهـرداد زنگیـهبا تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون مطلب و لغات

  www.FastZaban.comسایت 

 مرادی    03070006000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
 

 



 

 :از همین مؤلف

 (ازدهمیچاپ -ومد)ویرایش  های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 
 

 کتاب دوم یرایشوچاپ جدید  عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪
 Fast Grammar یفتأل 

 ...صفحه به بازار آمد ۲81و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ 

 زبانی هاآزمون منبعین ترکامل

 ی، ارشد و دکترMSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یو سؤاالت واقعتست  ۰۹1از  با بیش ✔

 ... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر الًـــپاسخ کامبا  ۱411 خردادها تا رشته ۀهم
 

  :شامل

 ۱6آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑
 بخش

 ،تافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑
 یحیبا پاسخ کامالً تشر تافل بارونز

نند ما اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طروآم ☑
 یصتشخ یهاو نشانهید، ... فاعل، فعل، مفعول، صفت، ق

 قرار گرفتن آنها در یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد
 جمله

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

 آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

 .. ید.د دیمشابه نخواه یهاکه در کتاب یو انحصار یبصورت ابداع تریعسر یزنتست نکات ☑

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑

 شودیل مدنبا یکآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑

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

Fast Grammar: 

 کالس درس همراه



 

 

 :از همین مؤلف

 (به روش الیتنر) (واژۀ ضروری ۵10ترجمۀ کامل کتاب ) Fast 504کتاب 
 

 

 محمدرضا ربیعی - وندیمهرداد زنگیهکاری از 

  انتشارات جنگلچاپ 



 

 :از همین مؤلف

 م(هدچاپ -مدو ویرایش) های زبان()درک مطلب جامع آزمون Fast Readingکتاب 
 

 

های زبان آزمون بانک سؤاالت» Fast Bank (MSRT)در پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب    
های گرامر جامع آزمون Fast Grammarهای شده در کتاباز نکات ارائه «ادوار گذشته دکتری

استفاده شده ( منههای زبان )چاپ درک مطلب جامع آزمون Fast Readingو ( منهزبان )چاپ 
 است.

هدف آماده ساختن داوطلبان با  های زباندرک مطلب جامع آزمون Fast Readingکتاب    
، تولیمو، تافل و کنکور کارشناسی MSRT ،EPT ،MHLEهای برای بخش درک مطلب آزمون

بندی تهدستا با  در این کتاب تالش شدههای مختلف نگاشته شده است. ارشد و دکتری رشته
سؤاالت در ی به هر نوع از دهپاسخهای ها و تکنیک، روشهاانواع سؤاالت درک مطلب آزمون

 کمترین زمان ممکن آموزش داده شود.

 

  



 

 

 :از همین مؤلف

 (چاپ دوم) های زبان()واژگان جامع آزمون Fast Vocab (MA, PhD) کتاب

 :همراهبه

، GRE ،Sharp Vocab، ۱۱۰۰، تافل، لغات ضروری ۵۰۴های لغات کتاب

 و چند کتاب مرجع دیگر SAT، کالج بَوند

 آیلتسهای تافل و مهم کنکورهای ارشد و دکتری و آزمون لغت ۲۲۰۰بیش از 

 با ترجمۀ فارسی جمله ۲۲۰۰بیش از 

 مترادفکلمۀ  ۲۵۰۰بیش از 

 همراه آموزشبه لغات IPAتلفظ 

 الیتنرروش یادگیری پایدار مبتنی بر 

 ی لغاتو متضادها هامترادف+  ی موضوعی لغاتبنددسته

 ها، پسوندهای کلمه و افعال عبارتی مهمآموزش ریشه

 رتمهم لغات یبندتیاولو

 ۱۴۰۰ تا ۹۵های کنکورهای ارشد و دکتری ی + تستنکات کاربرد ی ونکات تست

 


