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 ۷۹ماه دناسف MSRTسؤاالت آزمون 

 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی
 

هستند، خط  رسانصورت سؤال که در پاسخ به تست کمککلمات کلیدی زیر  توجه کنید که

 کشیده شده است.
 

1. Before 8000 B. C., wheat did not grow as prolifically ............. it does today. 
(A) like (B) as (C) for  (D) than 

شویم می[ در صورت سؤال، متوجه as + قید] (؛ بدلیل وجود کلیداَشکال قیدهامبحث ) ← Bگزینۀ  :پاسخ

 :ها و قیدهاالگوی برابری صفتمواجهیم. با توجه به  برابری قیدهاکه با شکل 

 

 

 های هفتـم و هشتمچـاپ 78، صفحـۀ ۹است )بخش  Bنیاز داریم. پاسخ گزینـۀ  asدر جای خالی فقط به  

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف

 قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 .«کردشد نمیکند، رای که امروز رشد میاندازهگندم به پیش از میالد، 7888از سال  قبل: »ترجمۀ جمله

 .بود Fast Grammarکتاب  442صفحۀ  42این تست عیناً مشابه تست  :وجهت

واع ـانو  (Fast Grammarکتاب  2)بخش  لهـزاء جمـاجتوجه کنید که بعد از مباحث  :وجه مهمت

کتاب  ۹)بخش  دها و اَشکال مختلف آنهاـها و قیصفت، مبحث (Fast Grammarکتاب  5)بخش  هاوارههـجمل

Fast Grammar) آزمون  درMSRT از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 

 

  

as + صفت/ قید + as 

 

 

 

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

با تدریس استاد  MSRTو  EPT هایآزمون گرامر، درک مطلب و لغات

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهـرداد زنگیـمه

 مرادی    8۹078828000مراجعه نمایید:    

 مستقیم: لینک

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
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2. Both nickel and iron are whitish metals ...................................... . 

(A) that are attracted by magnets  
(B) that magnets are attracted by them 
(C) are attracted by magnets 
(D) magnets that attract them 

 nickel and iron که داریم وارهجملهیک  ،(؛ در صورت سؤالهاوارهانواع جمله مبحث) ← A: گزینۀ پاسخ

برای توصیف آن استفاده  وارۀ وصفیجملهیک  توانیم ازمی metals اسمبعد از  .ندستآن ه لـفع areو  اعلـف

 .کنیم

 رویم:ها میحال به سراغ گزینه

 شود.رد می Bست و معنی هو بی اضافی magnets علاف، Bگزینۀ در 

مناسب( به صورت تست وارد  دهندۀربط و فاعل )بدون اضافی (are attracted) فعل ،Cگزینۀ با انتخاب 

 شود.رد می هم C د وشومی

 شود.نیز رد می D هم ترتیب کلمات نادرست است و  Dدر گزینۀ 

آن هستند  لـفع هم are ، وفاعلو همزمان  ۀ وصفیدهندربط that، آن انتخاب با است که Aپاسخ گزینۀ 

دقت کنید که در  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای چـاپ ، درس چهارم5)بخش 

کتاب  24کند )بخش ار فعل اشاره میدهندۀ کبه انجام magnets byداریم و  مجهولیساختار  ۀ دوم،وارجمله

Fast Grammar). 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 .«شوندمی ربا جذبکه توسط آهنهم نیکل و هم آهن فلزات سفیدی هستند : »ترجمۀ جمله

کتاب  5)بخش ( یـوصف هایهوارجملهاً ـ)مخصوص هاوارههـواع جملـانتوجه کنید که مبحث  :وجه مهمت

Fast Grammar) ترین مبحث در آزمون مهمMSRT است. 

 

 

 
 

با فست زبان، کیفیت در آموزش را حس کنید...

 و ... با پاسخ تشریحی  EPT ،MSRTهای برای دریافت سؤاالت آزمون  

  www.FastZaban.com سایتو تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما یا

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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3. The bark of some species of oak trees yields a substance used in ............. 
leather. 
(A) treating 

(C) its treatment 

(B) to treat 

(D) it treats 

 فعل دار ing شکلاز  بایستی[ in]اینجا  حروف اضافه(؛ بعد از اَشکال فعلیمبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

دورۀ در  .(Fast Grammar روشـکتاب پرف های هفتم و هشتمچاپ 285، صفحۀ 28. )بخش شوداستفاده 

 قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.کالس آنالین و  هفشرد

 .«رودمی چرم بکار ختادپر کند که درمیای تولید های درخت بلوط مادهپوست برخی از گونه: »ترجمۀ جمله

 .بود Fast Grammarکتاب  42۹صفحۀ  2این تست عیناً مشابه تست  :وجهت

4. Although phosphorus is an essential constituent of all living creatures, 

............. is among the least abundant of the mineral nutrients. 

(A) what (B) it (C) still (D) however 

 مواجهیم. وارهدو جملهداریم. پس، با  دو فعل(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

phosphorus و  فاعلis و اول وارۀجمله فعل although ؛هستند دهندۀ قیدیربط is وارۀجمله فعل هم 

است  Bپاسخ گزینۀ  .داریمنیاز  isبرای فعل  یک فاعل مناسبدوم است. بنابراین، در جای خالی فقط به 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 07، صفحۀ مدو، درس 5)بخش 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هفشرددورۀ در 

5. ............. angles of any triangle always add up to 180 degrees. 

(A) If three (B) The three (C) Three of (D) Three are

نیاز داریم.  یک فعلو  یک فاعل( با یک جملۀ ساده مواجهیم. به اجزاء جملهمبحث ) ← Bگزینۀ  :پاسخ

angles و  فاعلadd up to رویم:ها میجمله هستند. حال به سراغ گزینه فعل 

رد  Aدیگر نیاز خواهیم داشت. پس،  فعل و یکیک فاعل  ،ifقیدی  دهندۀربط، با وجود Aبا انتخاب گزینۀ 

 شود.می

 هاوارهبرای اتصال جمله مناسب دهندۀربط یک، به )(are فعلو  (three)فاعل هم با وجود  Dبا انتخاب گزینۀ 

 شود.رد میهم  Dنیاز خواهیم داشت. پس، 

دورۀ در  (.Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 5و  2های )بخش است Bپاسخ گزینۀ 

نفر از داوطلبان گرامی برگزار شد( روی این نکته  208قبل از آزمون هم )که با شرکت کالس آنالین و  فشرده

 تأکید کردم.بسیار 

  
 هر ماه با تدریس استاد  MSRT تضمینیهای فشردۀ کالسدر  نامثبتبرای 

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیه

 مراجعه نمایید.
 

8۹078828000تلفن تماس:   
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6. The gibbon ranges over ............. other apes do. 

(A) than an area wider 

(C) a wider area than 

(B) wider than the area 

(D) an area wider than are 

داریم. پس، ( ranges overو  do) دو فعل(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله مبحث) ← C: گزینۀ پاسخ

هم  do و فاعل  apesother اول و وارۀجمله فعل ranges overو  فاعل gibbonمواجهیم.  وارهدو جملهبا 

 اهوارهاتصال جملهبرای  مناسبۀ دهندربطیک . بنابراین، در جای خالی فقط به ندستوم هد وارۀجمله فعل

، 5)بخش  دهندۀ قیدی بیان مقایسه خواهد بودربط thanکه با انتخاب آن،  است Cنیاز داریم. پاسخ گزینۀ 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 0۹درس دوم، صفحۀ 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

7. Sarah Frances Whiting opened the ........................................ of physics in 

the United States in 1878.  

(A) undergraduate teaching was in a second laboratory 

(B) second teaching laboratory of undergraduate 

(C) undergraduate teaching laboratory was second 

(D) second undergraduate teaching laboratory 

 یک فاعل(؛ با یک جملۀ ساده مواجهیم. اتـب کلمـترتیاجـزاء جمـله و )مبحث  ← D: گزینۀ پاسخ

)Whiting Frances Sarah(  یک فعلو )opened(  .داریم؛ پس، به فاعل و فعل دیگری نیاز نداریم

ست. ادرست انهم ترتیب کلمات  Bدر گزینۀ د. شونرد می asw فیاضافعل بدلیل داشتن  Cو  Aهای گزینه

 اسم برای صفت second undergraduate teaching کل است که با انتخاب آن، Dپاسخ گزینۀ 

laboratory بخش خواهد بود( روش ـپرفکتاب  هشتمو  هفتمهای چاپ 7و  2هایFast Grammar.) 

 نکات تأکید شد. قبل از آزمون هم روی اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

  

توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

www.FastZaban.com )با ارسال پستی به سراسر کشور( 

 مراجعه نمایید.
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8. ............................, some of the Earth’s interior heat escapes to the surface.  

(A) A volcano erupts 

(C) A volcano erupts it 

(B) A volcano whether erupts 

(D) If a volcano erupts

 heat interior داریم؛ که وارهجمله یک (؛ در صورت سؤال،هاوارهانواع جمله مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 رویم:ها میگزینهحال به سراغ . ستاآن  فعل escapes و فاعل

 ،اهوارهبرای اتصال جمله مناسب دهندۀربطیک  نداشتن دلیلهستند و ب فاعل و فعلدارای  Cو  Aهای گزینه

 د.نشورد می ر دوه

 هم ترتیب کلمات نادرست است. Bدر گزینۀ 

د بود نخواه فعل eruptsفاعل و  a volcano ،دهندۀ قیدیربط ifاست که با انتخاب آن،  Dپاسخ گزینۀ 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 07، درس دوم، صفحۀ 5)بخش 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 گرمای داخلی زمین به ]سمت[ سطح آن ی از مقدار ،آتشفشان فوران کند یک صورتیکه رد: »ترجمۀ جمله

 «رد.ک رسوخ پیدا خواهد

9. ............. duties are placed on commodities according to their value.  

(A) Ordinarily, tariff 

(C) On ordinary tariff 

(B) Ordinary tariffs are 

(D) Tariffs are ordinarily

 لـیک فعو  )duties( یک فاعلاده مواجهیم. ـ(؛ با یک جملۀ سلهاجزاء جم)مبحث  ← A: گزینۀ پاسخ

(are placed on)  .رویم:میها حال به سراغ گزینهداریم؛ پس، به فاعل و فعل دیگری نیاز نداریم 

 د.شونرد می are فعل اضافیبدلیل داشتن  Dو  Bهای گزینه

پس،  خواهد بود. فاعلتبدیل شده و جمله فاقد  onبه مفعول حرف اضافۀ  dutiesهم  Cگزینۀ  با انتخاب

برای  صفتم کح tariffو  قید ordinarily است که با انتخاب آن، A. پاسخ گزینۀ شودهم رد می Cگزینۀ 

duties  بخش اشتخواهد درا( روش ـپرفکتاب  هشتمو  هفتمهای چاپ 2Fast Grammar.) 

 نکات تأکید شد. قبل از آزمون هم روی اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

  

 MSRTهای ادوار گذشتۀ های کامالً تشریحی آزمونبرای دریافت پاسخ

 تألیف کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری توانید ها، میبا تحلیل همۀ گزینه 

 سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

 )با ارسال پستی به سراسر کشور( www.FastZaban.comیا سایت  

 تهیه نمایید.
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10. ................................... about individuals who really existed and things that 

actually happened.  

(A) Folktales which sometimes tell stories 

(B) The stories of folktales sometimes telling 

(C) Stories sometimes told are when folktales 

(D) Folktales sometimes tell stories 

پس، قبل از داریم؛  (who) هدهندربط یک(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 رویم:ها مینیاز داریم. حال به سراغ گزینه وارۀ دیگرجملهیک آن و در جای خالی هم به 

 شوند.هر دو رد میو هستند  whenو  whichاضافی  هایدهندهربطدارای  Cو  Aهای گزینه

هم بدلیل نداشتن  Bدر نظر گرفته شود. پس،  فعلعنوان تواند بهاست و نمی وارهلـفع telling هم Bدر گزینۀ 

 شود.مناسب رد می فعل

خواهد  tellهم مفعول  stories. خواهد بود فعل tellو  فاعل olktalesfاست که با انتخاب آن،  Dپاسخ گزینۀ 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 58م، صفحۀ چهار، درس 5)بخش  بود

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

11. ............. matter in one form is transmuted to another form, a phase change 

is said to have taken place. 

(A) Such (B) Then (C) Whenever (D) Seldom

( داریم. is saidو  is transmuted) دو فعل(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله مبحث) ← C: گزینۀ پاسخ

 فاعل phase change اول و وارۀجمله فعل is transmutedو  فاعل matter. مواجهیم وارهجملهدو پس، با 

برای اتصال  مناسبۀ دهندربطیک دوم هستند. بنابراین، در جای خالی فقط به  وارۀجمله فعلهم  is saidو 

ان خواهد بود زمدهندۀ قیدی ربط wheneverاست که با انتخاب آن،  Cگزینۀ  پاسخها نیاز داریم. وارهجمله

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 08، درس دوم، صفحۀ 5)بخش 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 
 

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

و  EPTتضمینی  فشردۀ ویدئویی و حضوری هایکالسدر  نامثبتبرای 

MSRT روی لینک زیر  وندیمهرداد زنگیهاستاد با تدریس  ۹7 ماهفروردین

 :کلیک نمایید

http://yon.ir/Classs98 

8۹078828000تلفن تماس:   
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12. Noise, in the technical sense, implies a random chaotic disturbance 

............................................ .  

(A) usually does not want 

(B) usually is unwanted 

(C) that one does not usually want it 

(D) that is usually unwanted

و  فاعل oisen داریم؛ که وارهیک جمله(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

implies رویم:ها میآن است. حال به سراغ گزینه فعل 

ا، هوارهبرای اتصال جمله مناسب دهندۀربطیک و بدلیل نداشتن  هستند فاعل و فعلدارای  Cو  Aهای گزینه

 شوند.هر دو رد می

 است. اضافی لفع isهم  Bدر گزینۀ 

خواهند بود )بخش  فعلهم  siو  فاعل و همزمان وصفیدهندۀ ربط thatاست که با انتخاب آن،  Dپاسخ گزینۀ 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 52م، صفحۀ چهار، درس 5

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

13. During the late 1850’s, the question of the best route for the overland mail 

to California was ........................ in the West.  

(A) interest of a serious topic 

(C) a topic of serious interest 

(B) a serious interest of topic 

(D) serious interest of a topic 

حرف  of، مسند  topicaاست که با انتخاب آن،  C(؛ پاسخ گزینۀ ترتیب کلمـات)مبحث  ← C: گزینۀ پاسخ

 خواهند بود ofدر نقش مفعول حرف اضافۀ )صفت و اسم(  عبارت اسمی serious interestاضافه، و 

 (.Fast Grammarروش ـپرفکتاب  هشتمو  هفتمهای چاپ ۹و  2، 2های )بخش

 نکات تأکید شد. قبل از آزمون هم روی اینکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 کی به ]مقصد[ کالیفرنیا بهترین مسیر برای پُست زمینیمیالدی، مسألۀ  2758در اواخر دهۀ : »ترجمۀ جمله

 .«بود ]آمریکا[ در غرب جدی مورد عالقۀ عموضو

 

 

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از 28 دانلود رایگانبرای 

 :نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندیمهرداد زنگیهاستاد      تألیف

http://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar2.pdf 
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14. In his book, Social Theory and Social Structure, sociologist Robert Merton 

explored ……………………........... in ways that society considers abnormal.  

(A) those individuals whose behavior 

(B) why do individuals whose behavior 

(C) why individuals behave 

(D) the behavior of those individual who 

 مفعول حرف اضافۀ his book (؛ در صورت سؤال،هاوارهانواع جملهاجزاء جمله و  مبحث) ← C: گزینۀ پاسخ

in  است. کلSocial Theory and Social Structure برای اسمِ بدل book )که بین دو کاما هم قرار گرفته( ،

 داریم وارهیک جملهماست. تا اینجا،  فعلهم  explored است؛ فاعل sociologist Robert Mertonو 

وارۀ یک جمله. بعد از جای خالی هم (Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 2)بخش 

 رویم:ها میحال به سراغ گزینه داریم. ways اسمبرای توصیف  وصفی

دهندۀ ربط whoseتبدیل خواهد شد.  exploredفعل  مفعولبه  A ،those individualsبا انتخاب گزینۀ 

، درس چهارم، صفحۀ 5)بخش  نخواهیم داشت فعللی بعد از آن وآن خواهد بود؛  فاعل behavior و وصفی

 شود.رد می Aپس،  .(Fast Grammar م و هشتمهفتهای اپچ 58

داریم که نادرست است. را   do individualswhy سؤالیحالت  whyبعد از  هم نادرست است؛ زیرا Bگزینۀ 

، 5)بخش  نداریم فعلآن خواهد بود؛ ولی بعد از آن  فاعل behaviorو  دهندۀ وصفیربط whoseاز طرفی، 

 شود.هم رد می B. پس، (Fast Grammarکتاب  22درس سوم، صفحۀ 

 those individual ولی تبدیل خواهد شد. exploredفعل  مفعولبه  D ،the behaviorبا انتخاب گزینۀ 

 و نادرست است مفرد individualاستفاده شود.  اسم جمعبایستی فقط از  thoseغلط است؛ زیرا بعد از 

 whoبعد از دارد این است که  Dکه گزینۀ مشکل دیگری  .(Fast Grammarکتاب  5، صفحۀ 2)بخش 

 .(Fast Grammar، درس چهارم 5)بخش  نداریم وارهجمله

خواهند  فعلهم  behaveو  فاعل individuals ،یاسمدهندۀ ربط whyاست که با انتخاب آن،  Cپاسخ گزینۀ 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 22م، صفحۀ سو، درس 5بود )بخش 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 افراد اینکه چرا، «اجتماعی نظریۀ اجتماعی و ساختار» شناس در کتابش،جامعه رابرت مِرتون : »ترجمۀ جمله

 «د.بررسی قرار دا دورم اکند رناهنجار تلقی می که جامعه ]آن را[ کنندنحوی رفتار میبه

 

  
توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

www.FastZaban.com )با ارسال پستی به سراسر کشور( 

 مراجعه نمایید.
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15. ................... wooden buildings helps to protect them from damage due to 

weather.  

(A) Painting 

(C) The paint 

(B) Painted 

(D) By painting

از نوع  لـفاع paintingاست که با انتخاب آن،  Aپاسخ گزینۀ (؛ لهجم اجزاء مبحث) ← A: گزینۀ پاسخ

 روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 24، صفحۀ 2ش ـد بود )بخخواهـ helpsبرای فعل  درـم مصـاس

Fast Grammar). 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

16. The Clasmosaur, a giant prehistoric sea reptile with Uerce-looking jaws  
                                                 A                                           

and flippers, had a muscular neck that accounted for much than half its  
                                             B                                 C                               D 

length. 

 ۹استفاده شود )بخش  than more از بایستی much thanبجای (؛ هاصفت مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 

============================================================ 

 تیسا یـآمار رسماد به ـبا استن ،یوندهـرداد زنگیـمهاستاد  یآموزش-یفیتأل گروه

و  69 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب ۀخان»

 است. 69

 «کتاب ۀخان» تیسانام آن را در  دیتوانیکتاب م کی هایچاپاطالع از تعداد  یبرا -

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 

)از  ریز نکیدر ل دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

 :دیمالحظه بفرمائ («کتاب ۀخان» تیسا
 

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187 
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17. The sonometer is instrument used to study the mathematical relations of  
                                                 A                               B                       C 

harmonic tones.  
      D 

است و همواره  ردـشمارش مفاسم قابلیک  instrument(؛ فیحروف تعر مبحث) ← A: گزینۀ پاسخ

ود. ـاستفاده ش eachیا  everyی یا ـدیگر پیشروهای اسم ریف یاـتع بایستی قبل از آن از یکی از حروف

instrument na بخش  صحیح است(روشـکتاب پرف 28، صفحۀ 4 Fast Grammar). 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

18. In the 1800’s daguerreotypes were used a greatest deal, especially for  
           A                                                                                   B                              C          D 

portraits.  

 the ریفـتع از حرف یستیاب یدهای عالیقها و صفت قبل از(؛ فیحروف تعر مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

 روشـکتاب پرف ۹و  24، صفحۀ 4 هایشـ)بخ صحیح است greatest the یـصفت عال ود.ـاده شـاستف

Fast Grammar). 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

19. Vervet mons have a well-developed systems vocal communication.  
                          A                                                         B            C                  D 

توان از حروف تعریف هرگز نمی شمارش جمعاسامی قابلقبل از (؛ فیحروف تعر مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

a یا an .بنابراین، کاربرد  استفاده کردa  اسم جمع ازقبل ssystem  گزینۀ درB صحیح شکل .نادرست است 

system است ( روشـکتاب پرف 22، صفحۀ 4بخش نکتۀ تستی Fast Grammar). 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 

 

 

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از 28 دانلود رایگانبرای 

 :نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندیمهرداد زنگیهاستاد      تألیف

http://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar2.pdf 

 

  



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

11 

20.  The invention of a cotton gin by Eli Whitney in 1793 made cotton yarn more  
                   A                                             B                                              C                                                 

economy than linen.  
       D 

 استفاده شود. صفت بایستی از[ made]اینجا  افعال ربطی از (؛ بعدهاصفت مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 icaleconom صفتنادرست است؛ بایستی از  Dدر گزینۀ « اقتصاد» economy اسمبنابراین، کاربرد 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ ۹4، صفحۀ ۹فاده شود )بخش است« یاقتصاد»

 را در کالس حل کردیم. قبل از آزمون هم مشابه این تستکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 

 خیریک سال ادر  ده هزار جلدفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش    
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21. Recent studies have shown that air into a house often has higher  
                                                                                A                        B 

concentrations of contaminants than heavily polluted air outside. 
                                                                               C                                 D 

 اضافۀ فحربایستی از « به سمتِ داخلِ» into اضافۀ فحربجای (؛ حروف اضافه مبحث) ← A: گزینۀ پاسخ

inside «ِبخش است« داخل( روشـکتاب پرف 20فاده شود Fast Grammar). 

22. Rock decay or weathering is the results of reactions between elements in the  
                                            A                             B                                       C 

atmosphere and the rock’s constituents. 
          D  

 Bۀ ـدر گزین sresult اسم جمعکاربرد  ،isبدلیل استفاده از فعل مفرد (؛ هااسم مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

کتاب  م و هشتمهفتهای اپچ 8فاده شود )بخش است result ردـاسم مفای آن، بایستی از ـنادرست است؛ بج

 .(Fast Grammar روشـپرف

 م.کردتأکید  هتکقبل از آزمون هم روی این نکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

23. The phases of the Moon have served as primary divisions of time for  
                 A                                                      B                                    C                                                                 

thousands of years ago.  
                                  D 

قید  همزمان کاربرد [،have served]اینجا  زمان حال کاملدر  (؛های فعلیزمان مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 228صفحۀ باالی ، 28شود )بخش  حذف agoبایستی  Dدر گزینۀ بنابراین،  است.نادرست  agoو  for زمان

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ

 م.کردقبل از آزمون هم روی این نکات تأکید کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

  

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

با تدریس استاد  MSRTو  EPT هایآزمون گرامر، درک مطلب و لغات

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهـرداد زنگیـمه

 مرادی    8۹078828000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
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24. The introduction of the power loom enabled weavers to produce yard goods  
                        A                                                          B                                       C 

faster, more efficiently, and less expensive.  
                                                                       D 

 یـربطغیرافعال  از مواجهیم؛ بعد هاپارالل در لیستبا یک الگوی  (؛همسانی مبحث) ← D : گزینۀپاسخ

است؛ ولی  دـقی lyefficient و قاعدهبی قید faster استفاده شود. قید [ بایستی ازproduce]اینجا 

expensive صفتبنابراین، کاربرد  است. صفت iveexpens ۀ ـدر گزینD  ای آن، ـبجنادرست است؛

 روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ 87، صفحۀ 7ود )بخش ـفاده شاست lyiveexpens دـقیی از ـبایست

Fast Grammar). 

 قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.کالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

25. In the 1880s, when George Eastman first offered the Kodak camera and film,  
        A                           B                                                      C 

photography becoming a popular and individualized art.  
                                  D 

داریم؛ پس، بایستی  (when) دهندهیک ربط(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

کاما هم  بعد از آن است. فعل offeredو  ۀ اولوارجمله فاعل George Eastman داشته باشیم. هوارجملهدو 

 فعلاست؛ ولی بعد از آن  ۀ دوموارجمله فاعل photography داشته باشیم. دیگر ۀوارجملهبایستی یک 

بایستی  becomingبجای  در نظر گرفته شود. فعلعنوان تواند بهاست و نمی وارهفعل becoming نداریم.

کتاب  م و هشتمهفتهای اپچ 08، صفحۀ 2و بخش  02صفحۀ ، 0استفاده شود )بخش  meabec فعل از

 .(Fast Grammar روشـپرف

 کالس حل کردیم. قبل از آزمون هم مشابه این تست را درکالس آنالین و  هدورۀ فشرددر 

 

 

 MSRTهای ادوار گذشتۀ های کامالً تشریحی آزمونبرای دریافت پاسخ

 تألیف کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری توانید ها، میبا تحلیل همۀ گزینه 

 سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

 )با ارسال پستی به سراسر کشور( www.FastZaban.comیا سایت  

 تهیه نمایید.
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 خاربا افت به لطف انتخاب شما،وندی مهرداد زنگیهگروه تألیفی استاد  

، در دو سال اخیر هزار جلد کتاب 58بیش از با رکورد فروش  

ت آمار رسمی سایبا استناد به  ترین برند زبان دکتری در ایرانپرفروش

 است. «خانۀ کتاب»
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 :۷۹اسفندماه تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: ۹8اسفندماه  TMSRآزمون  سؤال بخش گرامر 45 از

 ،(Fast Grammar 5)بخش ها وارهانواع جملهاز تست  6

 ،(4)بخش  اجزاء جملهاز نکات مربوط به تست  4

 ،کتاب( 6)بخش  ها و قیدهاصفتاز نکات مربوط به تست  4

 (،2)بخش  حروف تعریفاز نکات مربوط به تست  3

 ،(01)بخش  هانکات مربوط به فعل و زماناز نکات مربوط به تست  2

 (،8)بخش  یهمساناز نکات مربوط به تست  0

 و (،0)بخش  هااسماز نکات مربوط به تست  0

 (،03)بخش  حروف اضافهاز نکات مربوط به تست  0
 

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 

  

 هایرا فقط با مطالعۀ بخشسؤال  20 کنید،مالحظه میهمانطور که 

 تألیف Fast Grammarهای هفتم و هشتم کتاب چاپ 5و  2

 وندیاستاد مهرداد زنگیه

 .توانستید پاسخ دهیدمی
 

8۹078828000تلفن تماس:   
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16 

 

 :های مگـاتشـریحـیپاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 
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 68ماه یندفرور UTEPTو   MSRT ،EPTیهادر آزمون یقبول برای تهران روزۀ 3 فشردۀ دورۀ ☑

ر( برگزار کشو یمنابع زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش)مؤلف  یوندهیزنگ مهرداداستاد  سیبا تدر

 خواهد شد.
   

 یدکتر بانز یهاآزمون یبرا یآمادگۀ دور نیترجامع
 

 ۹7 ماهنیفرورد 42تا  2۹: یبرگزار خاریت ☑

 5 ۀساختمان بهمن، طبق د،یجاو یریمن ابانیانقالب، نبش خ دانمی تهران،: آدرس -

 ساعت 02: دوره طول -
 

 یهاشده و نکات و روش سیمطلب بصورت کامل تدر دوره مباحث گرامر و درک نای در ☑

 .گرددیادوار گذشته ارائه م یهااز آزمون تست 00۳ حدود لیبا تحل یابداع یزنتست
 

 محدود تیظرف ��
 

8۹078828000تلفن تماس:   

 fast10  :کنندینام مثبت یندفرور 5که تا  یدوستان یبرا یدرصد 01 فتخفی کد ��
 

اد ـاست ســیبا تدر ماهنیفرورد 44هم  EPT ونـآزم حـل تسـت روزۀ 2 ویـژۀ دورۀ ☑

 برگزار خواهد شد. در تهران یوندهیزنگ ردادـمه

 http://yon.ir/Classs98                     نام:ثبت لینک -

 


