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  ۹۹مهر  MSRTسؤاالت آزمون 
 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی

 

Structure 

1. If you were walking from Valiye-Asr Square to Amir Kabir University which 
route ……..….?  
(A) will you take 
(C) would you take 

(B) you took 
(D) did you take

در صورت تست، برای ما کلید است.  were walkingوجود  [یساختارهای شرط]مبحث  ← Cپاسخ: گزینۀ 

 با توجه به الگوی شرطی نوع دوم:

 وارة اصلیجمله (if) وارة شرطجمله 

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

 (Modal) فعل وجهییعنی، به یک  (.Fast Grammarکتاب  ۶۱۱، صفحۀ ۶۱صحیح است )بخش  Cگزینۀ 

 نیاز داریم. (take)و شکل سادۀ فعل  (would) گذشته

 هم مشابه این تست را حل کردیم.کالس آموزش ویدئویی در 

 ریاز کدام مس ،یبودیم رویپیادهدر حال  ریکبریدانشگاه ام سمت به عصر یول دانیاگر از م»: ترجمۀ جمله

 «؟یرفتیم

 های اخیرسال MSRT هایدر آزمون( Fast Grammarکتاب  ۶۱)بخش  یساختارهای شرطمبحث از  :توجه

با کنار گذاشتن سبک سؤاالت اخیر، تا حدودی ]البته نه  MSRTبار طراحان . ولی اینتستی مطرح نشده بود

 Fast Grammarاند. با این وجود، کلیۀ مباحث آزمون در کتاب خیلی زیاد[ مباحث گرامری را تغییر داده

 موجود بودند.

  

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 
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2. I wish you ………. playing around while I am having a conversation with you.
(A) had stopped 
(B) would stop 
(C) have stopped 
(D) stopping

نباید  wishفعل بعد از : یـنکتۀ طالی [آرزو انیبدر ساختارهای  wishکاربرد مبحث ] ← Bپاسخ: گزینۀ 

کتـاب  ۶۱۹صفحـۀ  ۶. با توجه به نکتۀ شودرد می راًوفـ 3 . بنابراین، گزینۀباشد آیندهیا  حال هایدر زمان

Fast Grammar ،[ از الگویwould +  + فردwishبرای صحبت در مورد چیزهایی که می ] ،خواهیم رخ دهند

. در اینجا هم گوینده خواهان توقف شود، استفاده میشوندمتوقف خواهیم هستند( می آزاردهندهیا )چون 

تاب ک ۶۱۹، صفحۀ ۶۱ )بخشپاسخ صحیح ماست  Bهست. پس، گزینۀ  play around فعالیت آزاردهندۀ

Fast Grammar.) 

 هم مشابه این تست را حل کردیم.کالس آموزش ویدئویی در 

 .«بازی کردن برداریکنم دست از وقتیکه با تو صحبت میای کاش »: ترجمۀ جمله

 MSRT های( در آزمونFast Grammarکتاب  ۶۱)بخش  wishساختارهای بیان آرزو با مبحث از  :توجه

 .تستی مطرح نشده بود های اخیرسال

3. The device …………. itself when it has the new firmware.  
(A) would reboot 
(C) was rebooting 

(B) rebooted 
(D) will reboot

و کاربرد فعـل  هاتطابق زمانقانون با توجه به  [هانازم های فعلی و تطابقزمان]مبحث  ← Dپاسخ: گزینۀ 

پرفروش تاب ک ۶۶ )بخش است Dگزینۀ ، صحیح پاسخشـوند و رد می Cو  A ،Bی هاگزینه، has حـالزمـان 

Fast Grammar.) 

خواهد  یاندازراه داشته باشد، مجدداً اریرا در اخت دیافزار جدکه سفت یدستگاه زمان نیا»: ترجمۀ جمله

 «.شد

4. For all intents and purposes, ….….…... to say that when ionized the electron 
will have zero binding energy to the proton.  
(A) the convenience 
(C) it is convenient 

(B) convenient if 
(D) is convenient

دیگر نیاز داریم.  وارةجملهبه یک  thatدهندة قبل از ربط[ هاوارهانواع جمله]مبحث  ← Cپاسخ: گزینۀ 

 (.Fast Grammar کتاب ۵است )بخش  Cگزینۀ  ،پاسخ

 یوندیپ یانرژ ،شودیم زهیونیالکترون  یوقت مییتمام اهداف و مقاصد، راحت است که بگو یبرا»: ترجمۀ جمله

 «.پروتون خواهد داشت یصفر برا

 با فست زبان، کیفیت در آموزش را حس کنید...
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5. The editorial team took the opportunity to thank the many reviewers ………. 
helped complete the book.  
(A) to whom had 
(C) had 

(B) who had 
(D) and they had

 (.Fast Grammar کتاب ۵است )بخش  Bگزینۀ  ،پاسخ[ هاوارهانواع جمله]مبحث  ← Bپاسخ: گزینۀ 

کمک  ابه آنه کتاب لیتکم درکه  یاریاز فرصت استفاده کرد تا از منتقدان بس تحریریه میت»: ترجمۀ جمله

 «.تشکر کند ،نده بودکرد

6. Recently, a shoemaking company has created sneakers ……….……. from 
recycled chewing gum. 
(A) made 
(C) that made 

(B) were made 
(D) of a make

 (.Fast Grammar کتاب ۵)بخش  است Aگزینۀ  ،پاسخ[ هاوارهانواع جمله]مبحث  ← Aپاسخ: گزینۀ 

 دیتول یافتیباز یهااز آدامس شدهساخته یکتان یهاکفش ،شکفتولید شرکت  کی ،راًیاخ»: ترجمۀ جمله

 «است. کرده

7. The coronavirus epidemic, …………. latest outbreak of a deadly virus, has had 
scientists racing to create a vaccine.  
(A) as of the 
(C) what was the 

(B) the 
(D) was the

 (.Fast Grammar ۴ )بخش است Bپاسخ، گزینۀ  [theهای حرف تعریف کاربرد]مبحث  ← Bپاسخ: گزینۀ 

، دانشمندان را بر آن است کشنده روسیو کی وعیش نیآخرکه کرونا،  روسیو یریگهمه»: ترجمۀ جمله

 «واکسن تالش کنند. کی تولید یداشته تا برا

8. …..……. cats certainly do make some noise - especially at night, meows and 
purrs tend to be pretty quiet.  
(A) Meanwhile 
(C) Even 

(B) That 
(D) While

مناسب نیاز  قیدی دهندةربطبه یک  وارهدو جملهبرای ارتباط  [هاوارهانواع جمله]مبحث  ← Dپاسخ: گزینۀ 

 (.Fast Grammar کتاب ۵)بخش  است Dگزینۀ  ،پاسخ داریم.

 معموالً  آنها آواهای ،کنندیم جادیخصوص در شب، ابه ،سر و صدا یکم ها قطعاًکه گربهیدر حال»: ترجمۀ جمله

 «ساکت هستند. نسبتاً

 

 

 

 

  

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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9. In some measure, …………. so moving is the drag in the voice of the reader.  
(A) what renders the music of Hafez’s poems 
(B) that renders the music of Hafez’s poems 
(C) renders the music of Hafez’s poems are  
(D) it renders the music of Hafez’s poems

 (.Fast Grammar کتاب ۵ )بخش است Aگزینۀ  ،پاسخ[ هاوارهانواع جمله]مبحث  ← Aپاسخ: گزینۀ 

 هم مشابه این تست را حل کردیم.کالس آموزش ویدئویی در 

در موجود کشش  دهد،یم جلوه اثرگذار نیاشعار حافظ را چن یقی، آنچه موستا حد زیادی»: ترجمۀ جمله

 «است. آن ۀخوانند یصدا

از اهمیت باالیی برخوردار  MSRT( در آزمون Fast Grammarکتاب  ۵)بخش  هاوارهانواع جملهمبحث  :توجه

 .است

10. A tapestry is, ………….., a flat-woven cloth that uses discontinuous weft 
threads to create images.  
(A) the definition of 
(C) for defining 

(B) by definition 
(D) defined by

 (.Fast Grammar ۶3 )بخش است Bگزینۀ  ،پاسخ [الحاتحروف اضافه و اصطمبحث ] ← Bپاسخ: گزینۀ 

 ریتصاو جادیا یبرا وستهیناپ با پود یهااست که از نخ صاف ۀشدبافته ۀپارچ ینوع ذاتاً نهیفرش»: ترجمۀ جمله

 .«کندیاستفاده م

11. Seldom ……..……… that a person doesn’t use a piece of technology. 
(A) does a day pass 
(C) a day does pass 

(B) a day passes 
(D) passes a day

 ایستیب ،در ابتدای جمله seldom قید منفی وجه به استفاده ازت با [جابجاییمبحث ] ← Aپاسخ: گزینۀ 

 (.Fast Grammarتاب ک ۱ )بخش است Aگزینۀ  پاسخبنابراین،  د.انجام شو یجابجایی فاعل و فعل کمک

 مشابه این تست حل شد. چند تستکالس آموزش ویدیوئی در 

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

 

  
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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12. Common crows may …………. on human garbage.  
(A) feeding 
(C) feed 

(B) to feed 
(D) feeds

 شکلاز  یستیبا یبعد از افعال وجه ای هست.تست بسیار ساده [یاَشکال فعل]مبحث  ← Cپاسخ: گزینۀ 

 C. پاسخ، گزینۀ فاده شوداست feedبایستی از  may ـیل وجهـفع بعد از جه،یاستفاده شود. در نت فعل ۀساد

 (.Fast Grammar پرفروش کتاب ۶۱است )بخش 

 شد. هایی مشابه این تست حلتستکالس آموزش ویدیوئی در 

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

13. For the Polish government, security policy includes fences ………. the influx 
of immigrants.  
(A) stop 
(C) of stopping 

(B) that stops 
(D) to stop

 toمصدر با ، بایستی از از انجام یک کار بیان هدفبرای  [toکاربردهای مصدر با مبحث ] ← Dپاسخ: گزینۀ 

 .(Fast Grammarتاب پرفروش ک ۶۱۱، صفحۀ ۶۱ )بخش استصحیح  Dاستفاده شود. در نتیجه، گزینۀ 

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

 گستردۀ ورود از یریجلوگ یبرا ییشامل حصارها یتیامن استیدولت لهستان، س یبرا»: ترجمۀ جمله

 «مهاجران است.

14. The school’s policy is to be straight ……..…. and their parents.  
(A) by the students 
(C) with the students 

(B) of the students 
(D) the students

استفاده  withاز حرف اضافۀ « صریح» straightبعد از صفت  [حروف اضافهمبحث ] ← Cپاسخ: گزینۀ 

 (.Fast Grammar ۶3 )بخش است Cگزینۀ  ،شود. پاسخمی

 .«آنهاست نیآموزان و والددانش بابودن  صریحمدرسه  استیس»: ترجمۀ جمله

  



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

 

6 

15. Deemed an expensive spice, …….……….. .  
(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 

 Aگزینۀ  ،پاسخ مواجهیم. وارة وصفیشدة جملهشکل کوتاهبا  [هاوارهانواع جمله]مبحث  ← Aگزینۀ پاسخ: 

 (.Fast Grammar م کتاب، درس چهار۵ )بخش است

 .همشابه این تست حل شدوندی هم استاد مهرداد زنگیهآموزش ویدیوئی  کالسدر 

 «.دارد یرانیا یدر غذاها یاویژه جایگاه، دشویمتلقی  متیقگران ۀیادو کیزعفران که »: ترجمۀ جمله

16. The lower the speed of a vehicle, …………. rider. 
(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 

 عفهای تفضیلی مضاصفت[ با توجه به الگـوی های تفضیلی مضاعفصفتکاربرد  مبحث] ← Aپاسخ: گزینۀ 

 saferو شکل تفضیلی  theدر صورت سؤال، در جای خالی بایستی از حرف تعریف  the lowerو کاربرد 

 .(Fast Grammarتاب ک ۹ )بخش است Aگزینۀ  ،پاسخ استفاده شود.

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

 .«تر خواهد بودناامدر ش نشینسر جانکمتر باشد،  هینقل ۀلیوس کیهرچه سرعت »: ترجمۀ جمله

 Fast Grammar پرفروش کتابصفحه از  ۴۱برای دانلود رایگان 

 روی لینک زیر کلیک نمایید:   وندیمهرداد زنگیهاستاد   تألیف 

fastzaban.pdf-edition-9-Grammar-https://dl.fastzaban.com/Fast 
 

https://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar-9-edition-fastzaban.pdf
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17. Strawberry is considered a healthy fruit grown in …………. commercial 
orchards as well as home gardens. 
(A) not only 
(C) both 

(B) also 
(D) either

 (.Fast Grammarتاب ک ۱)بخش  [های دوتاییدهندهربطمبحث ] ← Aپاسخ: گزینۀ 

پرورش  زین یخانگ یهابلکه در باغ یتجار یهادر باغ تنهانهسالم است که  ۀویم کی یفرنگتوت»: ترجمۀ جمله

 .«دشویم داده

18. The nurse was ……..……. in the least surprised when he saw the pregnant 
woman. 
(A) neither 
(C) not 

(B) no 
(D) none

 (.Fast Grammar کتاب ۰0 )بخش است Cگزینۀ  ،پاسخ [شکل منفی فعلمبحث ] ← Cگزینۀ پاسخ: 

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

19. No arrests have been made ever since a mansion …….……. for the second 
time this week. 
(A) was broken into 
(C) was breaking into 

(B) broken into 
(D) had broken into 

 ۶۱است )بخش  Aپاسخ، گزینۀ  یاز داریم.ن فعل مجهولیبه [ ساختارهای مجهولی]مبحث  ← Aپاسخ: گزینۀ 

 (.Fast Grammarکتاب 

 .هتست مشابه این تست حل شد چندکالس آموزش ویدیوئی در 

هیچ ، اندشدهعمارت افرادی به زور ]و به قصد دزدی[ وارد بار دوم  یهفته برا نیکه ایاز وقت»: جملهترجمۀ 

 «ه است.گرفتن ی صورتریدستگ

 

 

 وندیاستاد مهرداد زنگیهکانال تلگرامی 

t.me/FastZaban 
گرامر، درک جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

به  وندیزنگیـهمهـرداد با تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون مطلب و لغات

  www.FastZaban.comسایت 

 مرادی    03070006000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
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20. Mum told us ………….…. shopping the day before.
(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

 (.Fast Grammarکتاب  ۶۱)بخش  است Dپاسخ، گزینۀ  [های فعلیزمان]مبحث  ← Dگزینۀ پاسخ: 

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

 

 

 

 

 

 

خالصۀ کتاب پرفروش  Fast Grammar Lite گرامر شب امتحانکتاب 

Fast Grammar ( مرور نهاییویژۀ رسید) 

 بر روی 33مهر ماه  MSRTپاسخ سؤاالت بخش درک مطلب آزمون  دریافتبرای 

 :کلیک نمایید لینک زیر

https://fastzaban.com/msrt-mehr-99-test 
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های پاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی ویرایش جدید کتاب 

با پاسخ تافل چینی رسید )همراه با سؤاالت مگـاتشـریحـی 

 (:۶۴۱۱ن تا فروردی تشریحی
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 روی لینک زیر کلیک کنید: MSRTپکیج کامل قبولی تضمینی در  پستیبرای سفارش 

https://tipy.link/FastMsrt 

ط فقبه سراسر کشور ) رایگانبا ارسال پستی چاپ انتشارات جنگل پرفروش  چهار کتابشامل 

 (هزار تومان ۱۱۹


