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 ۹۷ماه بهمن MSRTسؤاالت آزمون 

 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی
 

Structure 

1. The center of gravity of the human body ............. behind the hip joint.                           

(A) locates (B) locating (C) to locate (D) is located

 .(ساختارهای مجهولی اجزاء جمله ومبحث ) ← D: گزینۀ پاسخ

 ،. پسمیندار فعل ،فاعل مفرد جمله است. در صورت سؤال center. دارد ازیفعل ن کیفاعل و  کیجمله به  هر
 .میدار ازین فعل کیبه  یخال یدر جا

 رویم:می هانهیحال به سراغ گز
 .شوندیهستند، و رد م وارهفعل Cو  B یهانهیگز

 .شودیهم رد م A. پس، گزینة میدار ازین یمجهولبه حالت  ،با توجه به مفهوم

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرفچاپ هفتم  ۱۲ و ۴ یهابخشتوضیحات بیشتر در ) است Dپاسخ گزینة 

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۳۶صفحۀ  ۲۸۶این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه

2. Pennsylvania ranks high among the states’ population …...……. many areas 

are sparsely settled.         

(A) and yet  

(C) if not  

(B) so even 

(D) except for 

چاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۵؛ بخش وارهی ارتباط دو جملهارب هادهندهربطکاربرد ) ← A: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). 

 وارۀبرای ارتباط دو جملهتواند یاست و نم حرف اضافهیک  Dدر گزینة « بجز»  except forدقت کنید که
 شوند.هم رد می Cو  Bهای ، گزینهتوجه به مفهومموجود در صورت سؤال بکار برده شود. با 

 

  

و ... با پاسخ تشریحی و  EPT ،MSRT هایبرای دریافت سؤاالت آزمون

  یا www.FastZaban.com سایتتحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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3. Duke Ellington was a composer, conductor, and pianist ……...…. ranked as 

one of the greatest of all jazz figures.  

(A) him  

(C) or  

(B) although 

(D) who

، درس ۵؛ بخش ز اسم جانداراعد ببرای توصیف اسم،  whoدهندۀ وصفی ربطکاربرد ) ← D: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  چهارم

 

4. ………. became a state in 1876. 

(A) When Colorado  

(C) It was Colorado  

(B) Colorado 

(D) Colorado, which

 .(اجزاء جملهمبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

به  فقط یخال ی. پس، در جااست فعل becameدر صورت سؤال، دارد.  ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به 

 .(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۴بخش  صحیح است. B. گزینۀ میدار ازیعل ناف کی

 

5. The fragrances of many natural substances come from oils, …....……. these 

oils may be used in manufacturing perfumes.

(A) of 

(C) whether 

(B) from  

(D) and

چاپ  ، درس اول۵؛ بخش وارهساز برای ارتباط دو جملهپایههای همدهندهربطکاربرد ) ← D: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

وارۀ موجود توانند برای ارتباط دو جملههستند و نمی حرف اضافه Bو  Aهای در گزینه fromو  of دقت کنید
 شود.هم رد می Cهای ، گزینهتوجه به مفهومدر صورت سؤال بکار برده شوند. با 

 

 

 

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

با  TEPو  MSRT ،TUTEPتضمینی  آنالین های فشردۀکالسدر  نامثبتبرای 

 :نمایید مراجعهفست زبان  سایت به وندیمهرداد زنگیهاستاد تدریس 

www.FastZaban.com 

 ۰۹۳۶۰۰۴۷۳۳۳تلفن تماس: 
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6. Because the saxophone is an excellent solo instrument, …....……. in some 
important orchestral works.               

(A) it is featured  

(C) if featured  

(B) while featured 

(D) feature it 

چاپ  ، درس دوم۵؛ بخش واره(جمله)جمالت با بیش از یک  جمالت پیچیده مبحث) ← A: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

مواجه هستیم. بعد از  وارهدو جملهشویم که با متوجه میدر صورت سؤال،  because دهندۀ قیدیربطبا دیدن 
 نیاز داریم. فاعل و فعلکاما و در جای خالی به 

 :هانهیگز تحلیل
 .هستند ifو  while های اضافیدهندهربطشوند؛ زیرا دارای رد می Cو  Bهای گزینه

 صحیح است. Aهم فاعل نداریم. گزینة  Dدر گزینة 

 

7. The leaves and stems of the alfalfa plant are the only parts of the plant …….. 

(A) the uses for livestock feed  

(C) used for livestock feed  

(B) for using livestock feed 

(D) they are used for livestock feed

چاپ هفتم کتاب  چهارم ، درس۵؛ بخش وارۀ وصفیشدۀ جملهشکل کوتاهکاربرد ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarپرفـروش 

 بوده. used for livestock feed which areمواجهیم. در اصل  یوارۀ وصفجملهدۀ شکوتاهبا شکل 

 
 

  

 این افتخار را دارد که با وندیمهرداد زنگیهگروه آموزشی استاد 

 (www.ketab.org.ir)« خانۀ کتاب»استناد به آمار رسمی سایت 

های زبان ارشـد و دکتـری ایـران در برنـد آزمون نیترپرفروش  

 است. ۹۷و  ۹۶های سال
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8. ………. reaches the cells of the body, it is oxidized, or slowly burned.    

(A) As digested food  

(C) Food is digested  

(B) Digested food that 

(D) Why does digested food 

چاپ  ، درس چهارم۵واره(؛ بخش )جمالت با بیش از یک جملهجمالت پیچیده مبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

نیاز داریم. گزینة  فاعلو یک  دهندهربط. در جای خالی به یک isو  reachesداریم:  دو فعلدر صورت سؤال، 
A .صحیح است 

 

9. The positon of the larynx, or voice box, in the neck determines …............……., 

swallows, and vocalizes.  

(A) an animal, how does one breathe  

(C) an animal breathes, how one  

(B) how an animal breathes 

(D) how does an animal breathe

 .(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۸؛ بخش همسانی مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

. در svocalizeو  sswallowداریم:  دو فعلصورت سؤال،  در ها مواجهیم.با یک الگوی همسانی در لیست
 صحیح است. Bنیاز داریم. گزینة  علفبه یک هم جای خالی 

 دیوناستاد مهرداد زنگیه کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۳۴صفحۀ  ۲۷۳این تست مشابه تست : توجه

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از ۴۰ دانلود رایگانبرای   

 :نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندیمهرداد زنگیهاستاد      تألیف

http://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar2.pdf 
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10. The slide rule uses sliding scales with marks ……....…. numbers and their 

logarithms.     

(A) representing  

(C) are represented  

(B) represented 

(D) they are representing

چاپ  ، درس چهارم۵واره(؛ بخش )جمالت با بیش از یک جملهجمالت پیچیده مبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

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

 ( هستند!!!های وصفیوارهجملهالخصوص )علی

 است. فعل suseو  فاعل ruleصورت سؤال،  در

 رویم:می هانهیحال به سراغ گز
 .شودیرد م C. پس، کندیبه جمله وارد م یفعل اضاف C گزینة

 .کندیوارد م یفاعل و فعل اضافدهندۀ مناسب، به جمله بدون ربط رایهم نادرست است، ز D گزینة

 ی:وصف ۀوارجمله ،است که در اصل Aگزینة  اسخپ

... marks which represent ... 

 (.۵و  ۴ یها)بخش شودیم لیتبد  representingmarksبه  ،یوصف ۀوارکوتاه شدن جملهکه پس از  بوده

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۳۶صفحۀ  ۲۸۷ این تست عیناً مشابه تست: توجه

 بود. وندیزنگیه

 

 

----------------------------------------- 
 روی لینک زیر کلیک کنید: MSRTپکیج کامل قبولی تضمینی در  پستیبرای سفارش 

https://b2n.ir/MsrtPack 

 ۰۹ فقطبه سراسر کشور ) رایگانبا ارسال پستی چاپ انتشارات جنگل پرفروش  چهار کتابشامل 

 (هزار تومان
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11. ………. choose to live in or near metropolitan areas simply because they like 

the rapid pace of city life. 

(A) So large numbers of people to 

(B) There are large numbers of people  

(C) Large numbers of people 

(D) Large numbers of people who  

 .(صفت بعد از افعال ربطیکاربرد  و اجزاء جملهمبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

به  فقط یخال ی. پس، در جااست فعل chooseدر صورت سؤال، دارد.  ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به 

 .(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۹و  ۵، ۴های صحیح است. بخش C. گزینۀ میدار ازین علاف کی

 

12. ……..........…. to space travelers is high acceleration or deceleration forces.   

(A) Danger can be  

(C) What can be dangerous  

(B) They can be dangerous 

(D) While danger

چاپ  ، درس سوم۵واره(؛ بخش )جمالت با بیش از یک جملهجمالت پیچیده مبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

دهنده ربط whatصحیح است که در آن،  Cمواجهیم. گزینة  isبرای فعل  فاعلدر نقش  وارۀ اسمیجملهبا یک 
 آن است. فعلهم  can be، و فاعلو همزمان 

 
 
 
 

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

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

و  96 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب ۀخان»

 است. 97

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

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 
)از  ریز یهانکیدر 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 
 

http://ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=491381 
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13. Organic chemistry has made many new products ………........... .                                                                            

(A) possible  

(C) are possible  

(B) as possible 

(D) they are possible 

 .(اجزاء جملهمبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

 فعل has madeو  فاعل organic chemistryدر صورت سؤال، دارد.  ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به 

چاپ هفتم کتاب  ۹و  ۴های صحیح است. بخش A. گزینۀ میدار ازین صفت بههای ربطی بعد از فعل. است ربطی

 .(Fast Grammarپرفـروش 

 

14. Perfectly matched pearls, strung into a necklace, …….....…. a far higher price 

than the same pearls sold individually. 

(A) in order to bring  

(C) bringing 

(B) their bringing   

(D) bring

 .(اجزاء جملهمبحث ) ← D: گزینۀ پاسخ

بدل  strung into a necklaceو  فاعل pearlsدر صورت سؤال، دارد.  ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به 

چاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۴صحیح است. بخش  D. گزینۀ میدار ازین فعل پس، در جای خالی به یک. است

Fast Grammar). 

 

15. Some metropolitan newspapers would make sizable volumes ……......…. in 

book form.  

(A) than the print 

(C) if printed  

(B) print them 

(D) they are printed

چاپ  ، درس دوم۵واره(؛ بخش بیش از یک جمله)جمالت با جمالت پیچیده مبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

 صحیح است. Cشده مواجهیم. گزینة کوتاه قیدیوارۀ جملهبا یک 

 

16. Before Geraldine Ferraro was selected as the Democratic Party’s vice 

presidential candidate in 1984, no woman ……......…. run for national office in 

the United States on a major party ticket.   

(A) ever has 

(C) had ever  

(B) never had 

(D) having never 

چاپ هفتم کتاب  ۱۰، بخش ۱۱۹؛ صفحۀ زمان گذشتۀ کامل با زمان گذشتۀ سادهکاربرد ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarپرفـروش 
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17. Few theories are originality enough to be called unique.  
          A           B                       C                                                        D 

 .(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۹؛ بخش افعال ربطیمبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

are اسمبجای  .میدار ازین صفتبه  یربط یهااست. بعد از فعل یفعل ربط originality سـاز ]با پسوند اسم
-ity ةنیگز[ در C  بایستی از صفتoriginal ۱۴)برای مطالعة نکات مربوط به پسوندها به بخش  فاده شوداست 

Fast Grammar )رجوع کنید. 

 

18. Despite resistance in some parts of Canada, the conversion to metric  
                                                          A                                                                          B 

measurement have been said to be largely successful.                           )۹۶ خرداد MSRT( 

                                     C                                    D 

 .(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۷بخش  مطابقت فاعل و فعلمبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

از فعل  یستیبا have یاست. پس، بجا مفرد (conversion)فاعل آن  یاست؛ ول جمع have یکمک فعل
 .استفاده شود has مفرد یکمک

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۳صفحۀ  ۳۶۵این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه
 

رسید )همراه های مگـاتشـریحـی پاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 

 (:تشریحیبا پاسخ تافل چینی با سؤاالت 
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19. In 1941, Orson Welles produced Citizen Kane, a film noted for its technical
        A 

brilliant, structural complexity, and literate treatment of a controversial 
      B        C   D 

biographical subject.   ۹۶خرداد)  MSRT(

.(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۹؛ بخش هاصفت کاربردمبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

[ است. -antساز ]با پسوند صفت صفت B ،brilliant. در گزینة میدار ازین اسمبه  altechnic صفتاز  بعد

 .شدیاستفاده م [-anceساز اسم]با پسوند  ancebrilli اسماز  یستیآن با یبجا

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۳صفحۀ  ۳۵۷این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه

20. Surrealist artists painted in such a manner that their pictures seem if as
      A    B    C 

they came from the realm of dreams.  )۹۶ خرداد MSRT(

   D 

چاپ  ، درس دوم۵واره(؛ بخش )جمالت با بیش از یک جملهجمالت پیچیده مبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

if as حی! شکل صحمیندار as if باشدیشرط م انیدهندۀ قیدی باست که ربط.

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۳صفحۀ  ۳۶۴این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه

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

برای ثبتنام در کالسهای فشردۀ آنالین تضمینی UTEPT ،MSRT و EPT با 

تدریس استاد مهرداد زنگیهوندی به سایت فست زبان مراجعه نمایید: 

www.FastZaban.com

۰۹۳۶۰۰۴۷۳۳۳تلفن تماس: 

براى مشاهده ویدیوى کالس هاى آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى کلیک کنید

https://www.dalfak.com/w/ohp47x
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21. Manure can be converted into methane gas by means the activated-sludge
       A           B 

process of sewage disposal. 
    C       D  

.(Fast Grammarکتاب پرفـروش  ۱۵؛ بخش انتخاب کلماتمبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

ofby means  صحیح است.

22. Wildlife conservationists say the cover that foliage provides for animals is
       A            B 

equal in importance to the food supplying. 
    C                                                                D 

چاپ هفتم  م، درس چهار۵شده(؛ بخش وارۀ وصفی کوتاه)جملهجمالت پیچیده مبحث ) ← D: گزینۀ پاسخ

.(Fast Grammarکتاب پرفـروش 

.استفاده شود مجهولی suppliedبایستی از  supplyingبجای  شده مواجهیم.کوتاه وصفیوارۀ جملهبا یک 

23. By studying geometry, students can learn what to develop logical
       A                                                       B           C 

arguments through deductive reasoning.         )۹۶ خرداد MSRT(

 D 

چاپ  وم، درس س۵واره(؛ بخش ش از یک جمله)جمالت با بیجمالت پیچیده مبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarهفتم کتاب پرفـروش 

استفاده « چگونه» how یاسم ۀدهنداز ربط یستیبا« چه» what یاسم ۀدهندربط یتوجه به مفهوم، بجا با
 ، درس سوم(.۵ شود )بخش

 :ی دیگرهانهیگز دلیل درستی
(.۱۰درستی استفاده شده )بخش به ingstudy اسم مصدراز  by ةحرف اضافبعد از صحیح است؛ زیرا  Aگزینة 
درستی استفاده شده به can فعل وجهیاز  (learn) شکل سادۀ فعلهم صحیح است؛ زیرا قبل از  Bگزینة 

 (.۱۰)بخش 
ساز وند صفتـ]با پس ivededuct صفـت از through ةحرف اضافبعد از نیز صحیح است؛ زیرا  Dگزینة 

ive-]  اسمو reasoning (.۱۳و  ۹های درستی استفاده شده )بخشبه

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۳صفحۀ  ۳۵۸این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه
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24. The word “saga” is often application to any narration of events of the past,
     A           B         C 

whether mythical or historical in character.  )۹۶ خرداد MSRT(

  D 

.(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۱۲و  ۱۰های ؛ بخشاَشکال فعلیمبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

applied یفعل اصل )قسمت سوم( از ،یمجهولفعل  کی لیتشک یبرا یستیبا Aدر گزینة  is یاز فعل کمک بعد

.استفاده شود

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۲صفحۀ  ۳۵۶این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه

25. Many critics believe that Amy Lowell’s most important work is not her poetry,
        A                                                                              B 

but his biography, John Keats, published the year of her death. 
       C                                                        D 

اب پرفـروش ـم کتـاپ هفتـچ ۳ش ـ؛ بخهـای ملـکیضمیــر و صفتحث ـمب) ← Cۀ ـگزین: پاسخ

Fast Grammar). 

.استفاده شود herبایستی از  hisجای صفت ملکی ب

26. One out of every ten persons in the 1978 United States labor force was a
        A           B 

teenager, compared by one out of fifteen in 1960. 
     C                      D 

چاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۱۳، بخش ۱۴۵ ؛ جـدول صفحـۀحروف اضـافهمبحث ) ← D: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). 

است. compared to/withشکل صحیح 
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27. Chied Joseph La Flesche, a vigorous Omaha leader, worked hardly to make
     A        B 

his nation a proud and progressive one.     )۹۶ خرداد MSRT(

  C         D 

.(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۹؛ بخش ها و قیدهاصفتمبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

است. بنابراین، در گزینة  hardآن،  دیقاعده بوده و صفت و قیب hard ؛میدار ازین دیبه ق یرربطیاز افعال غ بعد

Bی، بجا hardly از  یستیباhard .استفاده شود 

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۳صفحۀ  ۳۶۱این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه

28. The success of a naval ship is determined by its seaworthiness, speedy, and
       A            B   C   D 

maneuverability.  ۹۶خرداد)  MSRT(

.(Fast Grammarچاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۸؛ بخش همسانیمبحث ) ← D: گزینۀ پاسخ

ها همسنگ باشند. قسمت ةهم یستیبا ،ییساختارها نی. در چنمیمواجه هاپارالل در لیست یالگو کی با

nessseaworthi با پسوند اسم[ سازness- و ]itymaneuverabil با پسوند اسم[ سازity- ]هستند.  اسم

 .استفاده شود speed اسماز  یستیبا زین Dدر گزینة  speedy صفت یپس، بجا

استاد مهرداد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۲صفحۀ  ۳۵۴این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیزنگیه

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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29. The diamond is the only gemstone composed with just one chemical
       A          B  C  D 

element, carbon.      )۹۶ خرداد MSRT(

چاپ هفتم کتاب پرفـروش  ۱۳، بخش ۱۴۵؛ جـدول صفحـۀ حروف اضـافهمبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar). 

 یستیبا Cدر گزینة  with ةحرف اضاف یبجا جه،یاست. در نت compose ،ofبعد از فعل  حیصح ةاضاف حرف

 .استفاده شود ofاز 

استاد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۳صفحۀ  ۳۵۹این تست عیناً مشابه تست : توجه

بود. وندیمهرداد زنگیه

ماه  ۱۴در  ده هزار جلدفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 

 خیرا



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

 

14 

30. The Leyden jar was one of the earliest form of condensers invented to store  
                                A                                                    B                                                          C 

an electrical charge.                                                                                        )۹۶ خرداد MSRT( 

             D 

 .(Fast Grammarکتاب پرفـروش  ۱؛ بخش اسممبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

 یستیبا form مفرداسم  یبجا Bدر گزینة  ن،یاستفاده شود. بنابرا اسم جمعاز  یستیبا one of (the)از  بعد
 .استفاده شود sformاز 

 استاد  کتاب بانک سؤاالت زبان دکتری ۴۲صفحۀ  ۳۵۳این تست عیناً مشابه تست : توجه

 بود. وندیمهرداد زنگیه

 

 

 

 

 

 

  

 هایرا فقط با مطالعۀ بخشسؤال  ۱۷ کنید،مالحظه میهمانطور که 

 هفتمصفحه( چاپ  ۳۵= مجموعاً  ۵۷تا  ۲۳)صفحات  ۵و  ۴

 وندیاستاد مهرداد زنگیه تألیف Fast Grammarکتاب 

 .توانستید پاسخ دهیدمی
 

۰۹۳۶۰۰۴۷۳۳۳تلفن تماس:   
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 :۹۷ ماهبهمنتحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: ۹۷ماه بهمن TMSRآزمون  تست( ۳۰) از سؤاالت بخش گرامر

 ،کتاب( ۵)بخش  هاوارهانواع جملهاز نکات مربوط به تست  ۱۲

 (،۴)بخش  اجزاء جملهاز نکات مربوط به تست  ۵

 (،9)بخش  و قیدها هاصفتاز نکات مربوط به تست  ۳

 (،۸)بخش  همسانی )پارالل(از نکات مربوط به تست  ۲

 ،(۱۰)بخش  فعل و اَشکال آننکات مربوط به از تست  ۲

 (،۱۳)بخش  حروف اضافهاز نکات مربوط به تست  ۲

 (،Fast Grammar ۱)بخش  هااسماز نکات مربوط به تست  ۱

 (،۳)بخش  ضمایراز نکات مربوط به تست  ۱

 و (7)بخش  فاعل و فعلمطابقت از نکات مربوط به تست  ۱

 (۱۵)بخش  کلمات انتخاباز نکات مربوط به تست  ۱
 

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 
 

----------------------------------------- 
 روی لینک زیر کلیک کنید: MSRTپکیج کامل قبولی تضمینی در  پستیبرای سفارش 

https://b2n.ir/MsrtPack 

 ۰۹ فقطبه سراسر کشور ) رایگانبا ارسال پستی چاپ انتشارات جنگل پرفروش  چهار کتابشامل 

 (هزار تومان
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 ماهاسفند MHLE و UTEPT،MSRT ، EPT هایآزمون در قبولی برای تهران روزۀ 3 فشردۀ دورۀ ☑

( کشور دکتری و ارشد زبان منابع ترینپرفروش مؤلف) وندیزنگیه مهرداد استاد تدریس با ۹۷

 .شد خواهد برگزار
   

 یدکتر بانز یهاآزمون یبرا یآمادگۀ دور نیترجامع
 

 ۹۷ ماهداسفن ۸تا  ۶: یبرگزار خاریت ☑

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

 ساعت ۲۲: دوره طول -
 

 یهاشده و نکات و روش سیکامل تدر مطلب بصورت دوره مباحث گرامر و درک نای در ☑
 .گرددیادوار گذشته ارائه م یهااز آزمون تست 00۳ حدود لیبا تحل یابداع یزنتست

 

 محدود تیظرف ��
 

 www.fastzaban.com                       نام:ثبت سایت -

۰۹۳۶۰۰۴۷۳۳۳تلفن تماس:   
 fast10  :کنندینام مثبت بهمن ۲۵که تا  یدوستان یبرا یدرصد ۱۰ فتخفی کد ��

 

 
 




