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۷۹  اسفندماهEPT سؤاالت آزمون
آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی-با پاسخ گروه تألیفی
 خط،توجه کنید که زیر کلمات کلیدی صورت سؤال که در پاسخ به تست کمکرسان هستند
.کشیده شده است
Section One: Vocabulary
Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer
(1, 2, 3, 4).
1. John hopes to move into our building as soon as an apartment becomes
………………… .
1) vacant
2) regular
3) occupied
4) open
2. Our library’s regulations ……….… the borrowing of more than four books at a
time.
1) promote
2) prohibit
3) support
4) agree
1

3. Be ………… . If you are not, we will have to go to the movies without you.
1) punctual
2) ready
3) accurate
4) careful
. سرِوقت» صحیح است، «وقتشناسpunctual ، با توجه به بافت جمله:توجه
4. Mary ………… my answer to the question until I showed her proof that I was
right.
1) differed
2) agreed with
3) disputed
4) accepted
5. John said he was with Jim, but that was ………!
1) an anecdote
2) an account
3) a story

4) a lie

6. I hope you have finished ……… your suitcases; the taxi has just arrived.
1) packing
2) having
3) making
4) wrapping
7. I didn’t sleep well last night. It was too cold; I need another ……… tonight.
1) blanket
2) pillow
3) sheet
4) cushion

 با پاسخ تشریحی...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
www.FastZaban.com  به وبسایت،و تحلیل آزمون

یا کانال تلگرامی ما
. مراجعه نماییدt.me/FastZaban

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

8. When we go on vacation, I want to ……..…… some time fishing.
1) waste
2) spend
3) lose
4) remember
9. He asked me a personal question, and I ………… the answer quietly in his ear.
1) shouted
2) talked
3) whispered
4) yelled
10. If you want to pass that exam, I ………..…… you to start studying for it
immediately.
1) suggest
2) push
3) convince
4) advise
11. When you finish making the dough for the bread, put it in the oven and
…..…… it for about 90 minutes.
1) fry
2) bake
3) roast
4) grill
12. Mary is very ………..… . She knows where she wants to be in five years’ time
and how she is going to get there.
1) ambitious
2) friendly
3) hardworking
4) optimistic
 که نشاندهندۀ میل به رسیدن به، … در صورت تستshe is going to get there  با توجه به استفاده از:توجه
.) میتواند صحیح باشدambitious:  (جاهطلب1  فقط و فقط گزینۀ،هدف و موفقیت است
13. John wants to get a better ………… and earn more money.
1) company
2) employer
3) job
4) owner
14. The problem was really difficult, so I couldn’t ………… the answer.
1) work out
2) check in
3) head to
4) depend on
 فقط،)» و ناتوانی در یافتن پاسخ آن است...  «مسأله (ریاضی وproblem  با توجه به اینکه بافت جمله دربارۀ:توجه
. حل کردن) میتواند صحیح باشد:work out( 1 و فقط گزینۀ
15. Researches claim the new discovery is a major ………… in the fight against
malaria.
1) consequence
2) invention
3) competition
4) breakthrough
16. This is …….…… area, with a lot of factories.
1) a rural
2) a residential
3) an agricultural

4) an industrial

17. A lock is better than ………….
1) worry
2) fear

4) hope

3) suspicion

 به معنی «درA lock is better than suspicion : تست دشواری هست! با توجه به ضربالمثل ایرلندی:توجه
 فقط و فقـط، استBetter a lock than doubt  همسایهات را دزد نکن» که معادل انگلیسی آن،را قفل کن
. بدگمانی) میتواند صحیح باشد، شک:suspicion( ۳ گزینـۀ
18. I was …….…… that we would win the football game.
1) sure
2) hopeless
3) curious

4) pleasing
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19. It is necessary that nitrogen be ………… in the soil for plants to grow.
1) existed
2) present
3) nearby
4) filled
( را بهعنوان پاسخ درج کردهاند که متأسفانهexisted) 1  گزینۀ، برخی از مؤسسات و گروههای آموزشی دیگر:توجه
!!کامالاااً نادرست است
،» «موجودpresent  در انگلیسی رسمی بسیار ثقیل و نایاب هست و با وجود گزینۀbe existed دقت کنید که ساختار
. را بهعنوان پاسخ تست محسوب خواهد کرد2  طراح گزینۀ. وجود نخواهد داشت1 جایی برای درست بودن گزینۀ
20. Metals such as silver and iron are good ……… of electricity.
1) conductors
2) guide
3) current
4) director
.) میتواند صحیح باشدconductors:  (رسانا1  فقط گزینۀ،are  با توجه به استفاده از فعل جمع:توجه
21. If I ………… well in my exams, I will go to university.
1) do
2) make
3) prepare

4) answer

22. I usually ……… swimming at least once a week.
1) play
2) do
3) go

4) make

23. You have to drive carefully here. The road is very ……… tonight.
1) dry
2) difficult
3) normal
4) slippery
3

24. Before I learned to swim, I used to be very ……… about jumping into the
pool.
1) weak
2) timid
3) happy
4) shy
25. Three prisoners …………… from the prison this morning. Police have
described them as dangerous.
1) escaped
2) left
3) emptied
4) rushed

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
 با تدریس استادMSRT  وEPT  درک مطلب و لغات آزمونهای،گرامر
www.FastZaban.com مهـرداد زنگیـهوندی به سایت
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

کتاب لغات دبیرستان و کنکور رسید:
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🔍 تحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون اسفندماه :۷۹
 سطح کلی سؤاالت این بخش تقریباً دشوار بود! و برخی از تستها در
چارچوب دانش عمومی زبان و بهنوعی خارج از منابع متداول بودند.
البته این سطح سختی مقطعی خواهد بود.
 مابقی تستها از لغات دبیرستـان و لغـات  ۴۰۵بودند .با مطـالعۀ
کتابهـای  Fast Vocabکنکور و  Fast Vocabما ،داوطلبان میتوانستند
به اکثر سؤاالت این بخش پاسخ دهند.

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

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

Section Two: Structure Part One
Choose the answer which best completes the following sentences.
26. The children slept well .................. the noise.
1) because
2) despite
3) due to
4) whereas
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲مبحث اجزاء جمله) با یک جملۀ ساده مواجهیم .به یک فاعل و یک فعل نیاز داریم.
 childrenفاعل و  sleptفعل جمله هستند .حال به سراغ گزینهها میرویم:
در گزینههای  1و  because ،0و  whereasربطدهندۀ دو جملهواره هستند؛ ما یک جملهواره داریم؛ پس،
گزینههای  1و  0رد میشوند.
با توجه به مفهوم ،پاسخ گزینۀ  ۲است« despite .علیرغم» حرف اضافۀ تضاد و « due toبدلیل ،بخاطر»
عبارت حرف اضافۀ دلیل است the noise .هم مفعول حرف اضافۀ  despiteاست.
ترجمۀ جمله« :علیرغم سروصدا ،بچهها خوب خوابیدند».
(بخشهای  0و  ،5صفحۀ  03چاپ هفتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس آنالین
قبل از آزمون هم (که با شرکت  100نفر از داوطلبان گرامی برگزار شد) روی این نکته بسیار تأکید کردم.

27. We haven’t had .................. news from the mountain climbers.
1) some
2) no
3) none
4) any
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴مبحث کمیتسنجها) از  someو مشتقات آن در جمالت مثبت و از  anyو مشتقات آن
در جمالت منفی و سؤالی استفاده میشود( .بخش  ،1نکتۀ  ۲صفحۀ  0چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش
 .)Fast Grammarدر اینجا هم  haven’tمنفی است و پاسخ فقط و فقط گزینۀ  0است.
در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.
توجه :کاربرد دو شکل منفی در یک جملهواره نادرست است؛ پس ،گزینۀ  ۲نمیتواند صحیح باشد (بخش ،7
صفحۀ  70چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :ما هیچ خبری از کوهنوردان دریافت نکردهایم».

توجه :برخی از مؤسسات و گروههای آموزشی دیگر ،عنوان کردهاندکه پاسخ گزینۀ  1است!!!
که متأسفانه کامــلالاً و بسیار نادرست است!!!!!

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر ،درک مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد
مهـرداد زنگیـهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
تلفن تماس03070006000 :

5

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

28. Maryam .................. lives in Tehran. She moved to Karaj.
1) any longer
2) anymore
3) no longer
4) no more
پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث قید)؛ از قید  no longerدر جمالت مثبت استفاده میشود .از این قید برای اشاره
به موضوعی که زمانی صحت داشته ،استفاده میشود (بخش  3کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله « :مریم دیگر در تهران زندگی نـمیکند .او به کرج نقلمکان کرد».

29. John asked me .................. anything interesting in the seminar.
1) in case I learn
2) did I learn
3) if I learned
4) whether learned
پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث جملهوارههای اسمی) در صورت سؤال ،یک جملهواره داریم John .فاعل و asked
فعل جملهواره هستند .حال به سراغ گزینهها میرویم:
گزینۀ  1نادرست است؛ زیرا تطابق زمانها رعایت نشده است؛  askedزمان گذشته و  learnزمان حال دارد.
گزینۀ  ۲نادرست است؛ زیرا ترتیب کلمات ،بدون دلیل سؤالی شده است.
گزینۀ  0هم نادرست است؛ زیرا بعد از ربطدهندۀ  whetherاز فاعل مناسب استفاده نشده است.
پاسخ گزینۀ  0است که با انتخاب آن if ،ربطدهندۀ اسمی I ،فاعل و  learnedهم فعل جملهواره است.
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(بخش  ،5درس سوم چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس
آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم).
ترجمۀ جمله « :جان از من پرسید آیا چیز جالبی در سمینار یاد گرفتم».

توجه :برخی از مؤسسات و گروههای آموزشی دیگر ،عنوان کردهاندکه پاسخ گزینۀ  4است!!!
که متأسفانه کامــلالاً و بسیار نادرست است!!!!!

برای ثبتنام در کالسهای فشردۀ تضمینی  EPTو  MSRTهر ماه با
تدریس استاد مهرداد زنگیهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید.
تلفن تماس03070006000 :

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

30. Maryam’s parents have lived in Shiraz .................. six years.
1) since
2) for
3) after
4) during
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲مبحث زمانهای فعلی ) برای اشاره به مدت زمان انجام کار ،در زمان حال کامل [اینجا
 ]have livedاز
مدت زمان انجام کار for +
استفاده میشود .پاسخ گزینۀ  ۲است( .بخش  ،10صفحـۀ  116چاپهای هفتـم و هشتـم کتاب پرفـروش
 .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :والدین مریم بهمدت شش سال در شیراز زندگی کردهاند».

31. Alexander Fleming discovered Penicillin .................. .
1) accidentally
2) accidental
3) in accident
4) on accidental
پاسخ :گزینۀ ( ← 1مبحث قید)؛ بههمراه فعل غیرربطی  discoverبایستی از قید [اینجا ]accidentally
استفاده شود( .بخش  ،3صفحۀ  3۲کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از
آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.
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ترجمۀ جمله « :الکساندر فلمینگ پنیسیلین را بطور اتفاقی کشف کرد».

32. John likes to play football and so .................. .
2) does Jim
4) can Jim

1) Jim can
3) Jim does

پاسخ :گزینۀ ( ← ۲مبحث جابجایی بعد از بیان موافقت بصورت کوتاه)؛ برای بیان موافقت بصورت کوتاه در
جمالت مثبت ،از  soاستفاده میشود .در این حالت ،بعد از  ،soجابجایی فاعل و فعل کمکی صورت میگیرد.
بنابراین ،پاسخ گزینۀ  ۲است (بخش  ،7صفحۀ  76چاپ هفتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ
فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.
ترجمۀ جمله « :جان دوست دارد فوتبال بازی کند ،جیم هم همینطور».

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

33. You .................. fly to Babol; there isn’t an airport there.
1) won’t
2) should not
3) may not
4) cannot
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴کاربرد افعال وجهی)؛ برای اشاره به توانایی انجام یک کار در زمان حال از فعل وجهی
 canاستفاده میشود (بخش  ،10صفحۀ  1۲5چـاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر
دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :شما نمیتوانید با هواپیما به بابل سفر کنید؛ [زیرا] در آنجا فرودگاهی وجود ندارد».

34. London is known to be .................. place in Europe to buy a car.
1) the more expensive
2) most expensive
3) the most expensive
4) more expensive
پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث اَشکال صفتها)؛ بدلیل وجود کلید  in Europeدر صورت سؤال ،بایستی از صفت
عالـی استفاده شود .پاسـخ گزینـۀ  0است .بخش  ،3صفحـۀ  76چـاپهای هفتـم و هشتم کتاب پرفـروش
 .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم عرض کردم که از نکات موجود در
صفحات  77و  76کتاب  Fast Grammarحتماً در آزمون اسفندماه تست مطرح خواهد شد.
ترجمۀ جمله« :لندن بهعنوان گرانترین مکان خرید خودرو در اروپا شناخته میشود».
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35. We could not walk any .................. since we were tired and hungry.
1) extra
2) further
3) slowly
4) more than
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد قیدها)؛ در جای خالی ،بههمراه فعل غیرربطی  walkبایستی از قید استفاده شود.
پاسـخ گزینـۀ  ۲است( .بخش  ،3صفحۀ  77کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :از آنجاییکه خسته و گرسنه بودیم؛ نتوانستیم دورتر برویم».

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی میتوانید به
کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
مراجعه نمایید.

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

36. Mr. Smith managed .................. two seats on the morning flight.
1) has booked
2) booking
3) to book
4) to booking
پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث اَشکال فعلی)؛ بعد از فعل « manageموفق شدن (به انجام کاری)» ،از مصدر با
 toاستفاده میشود .دقت کنید که با انتخاب گزینۀ  ،1یک فعل اضافی به صورت تست وارد خواهد شد (بخش
 ،10جدول پائین صفحۀ  106چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و
کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :آقای سْمیت موفق شد دو صندلی پرواز صبح را رزرو کند».

37. We stayed in a lovely hotel .................. the sea.
1) has been overlooked
2) overlooked
3) it overlooks
4) overlooking
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴مبحث انواع جملهوارهها)؛ با یک جملهوارۀ وصفی کوتاهشده مواجهیم .در صورت سؤال،
 weفـاعل و  stayedفعـل است.
حال به سراغ گزینهها میرویم:
گزینۀ  1فعل اضافی به صورت تست وارد میکند و رد میشود.
گزینۀ  0فاعل و فعل اضافی (بدون ربطدهندۀ مناسب) به صورت تست وارد میکند و رد میشود.
پاسخ گزینۀ  0است ،زیرا با حالت معلوم مواجهیم .در اصل ،جملهوارۀ وصفی  which overlookedبوده که
پس از کوتاه شدن و حذف ربطدهندۀ وصفی  whichو تبدیل فعل به شکل  ingدار ،به  overlookingتبدیل
میشود (بخش  ،5درس چهارم چـاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :ما در یک هتل زیبای مشرف به دریا اقامت داشتیم».

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر ،درک مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد
مهـرداد زنگیـهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

38. Not until the 1980s .................. for the average person to own a personal
computer.
1) was it possible
2) was possible
3) it was possible
4) possible it was
پاسخ :گزینۀ ( ← 1مبحث جابجایی)؛ بعد از قید منفی  not untilبایستی جابجایی فاعل و فعل صورت گیرد
(بخش  ،7درس سوم ،صفحۀ  70چـاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
حال به سراغ گزینهها میرویم:
در گزینههای  0و  0جابجایی فاعل و فعل صورت نگرفته و هر دو رد میشوند.
در گزینۀ  ۲فاعل نداریم و  ۲هم رد میشود.
پاسخ گزینۀ  1است که در آن  wasفعل و  itفاعل است؛  possibleهم صفتی است که بههمراه فعل ربطی
 wasبکار رفته .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :تا دهۀ  ، 1370برای یک فرد معمولی ممکن نبود که رایانۀ شخصی داشته باشد».

01

39. Mary never learned the language .................. she lived in Japan for two
years.
1) yet
2) since
3) but
4) although
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴مبحث انواع جملهوارهها) در صورت سؤال ،دو جملهواره داریم Mary .فاعل و learned
فعل جملهوارۀ اول هستند she .فاعل و  livedهم فعل جملهوارۀ دوم هستند .پس ،در جای خالی به یک
ربطدهندۀ مناسب نیاز داریم .با توجه به مفهوم جمله ،فقط گزینۀ  0صحیح است.
(بخش  ،5درس سوم ،صفحۀ  03چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده
و کالس آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :اگرچه مری دو سال در ژاپن زندگی کرد ،او هیچوقت آن زبان را یاد نگرفت».

40. My friend John .................. to Japan last year.
1) has gone
2) has been
4) had been
3) went
پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث زمانهای فعلی) با توجه به قید زمان گذشتۀ  last yearدر انتهای جمله ،در جای
خالی بایستی از زمان گذشتۀ ساده استفاده شود .پاسخ گزینۀ  0است (بخش  ،10صفحۀ  117چاپهای هفتم
و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر گزینههای  ۲ ،1و  ،0بهترتیب از زمانهای حال کامل ،حال
کامل و گذشتۀ کامل استفاده شده است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار
تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :دوست من ،جان ،سال گذشته به ژاپن رفت».

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

41. We have been trying hard to contact John for the past few days. ........., we
managed to find him.
1) eventually
2) whereas
4) even though
3) otherwise
پاسخ :گزینۀ ( ← 1کاربرد قیدها)؛ در جای خالی ،به یک قید برای کل جمله نیاز داریم .پاسـخ گزینـۀ 1
است( .بخش  ،3صفحۀ  70چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
دلیل رد گزینههای دیگر:
گزینههای  ۲و  0ربطدهندۀ (قیدی) دو جملهواره هستند و هر دو رد میشوند .در گزینۀ  0هم otherwise
«در غیر اینصورت» غالباً قید جمله یا ربطدهندۀ دو جمله است و نمیتواند صحیح باشد .در دورۀ فشرده و
کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :در چند روز اخیر ،سخت در تالش برای تماس گرفتن با جان بودهایم .سرانجام ،موفق شدیم او
را پیدا کنیم».

?42. .................. is she? Is she the new bank manager
1) which
2) who
4) what
3) that
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲مبحث ضمیر)؛ برای پرسش در مورد افراد ،از ضمیر پرسشی  whoاستفاده میشود.
پاسخ گزینۀ  ۲است .بخشهای  0و  7چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ
فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :او کیست؟ آیا او مدیر جدید بانک است؟»

43. If you .................. learn, I would show you how to operate that machine.
1) will
2) would
4) would have to
3) were willingly to
پاسخ :گزینۀ ( ← 3الگوی شرطـی نـوع دوم) ،وجود  would showدر صورت تست ،برای ما کلید است.
در الگوی شرطی نوع دوم ،بایستی از زمانهای گذشتۀ ساده یا استمراری استفاده شود .بنابراین ،پاسخ گزینۀ
 0است (صفحـۀ  ،176بخـش  17چاپهای هفتم و هشتم کتـاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ
فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :اگر مشتاق یادگیری بودی ،به تو چگونگی راهاندازی آن دستگاه را نشان میدادم».
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

44. We .................. you our help if you had asked for it.
1) would give
2) gave
4) would have given
3) had given
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴الگوی شرطـی نـوع سوم) ،وجود  had askedدر صورت تست ،برای ما کلید است .با
توجه به الگوی شرطی نوع سوم:
قسمت سوم فعل would/ could/ might + have +

زمان گذشتۀ کامل/گذشتۀ کامل استمراری

پاسخ گزینۀ  0است (صفحـۀ  ،176بخـش  17کتـاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس
آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :اگر خواسته بودی ،ما به تو کمک کرده بودیم».

45. I avoid .................. my car whenever possible especially in big cities.
2) to take
4) to taking

1) taking
3) having taken

پاسخ :گزینۀ ( ← 1مبحث اَشکال فعلی)؛ بعد از فعل « avoidاجتناب کردن (از)» ،از اسم مصدر استفاده
میشود (بخش  ،10جدول پائین صفحۀ  100چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر

01

دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :هر وقت امکان داشته باشد ،از بردن اتومبیلم بخصوص در شهرهای بزرگ اجتناب میکنم».

46. Life in the country may not be as exciting as life in the city. .................., you
are close to nature which provides peace and quietness.
1) unless
2) nevertheless
4) afterwards
3) therefore
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد قیدها)؛ در جای خالی ،به یک قید برای کل جمله نیاز داریم .پاسـخ گزینـۀ ۲
است« nevertheless .با این وجود» قید ربط دو جملۀ متضاد است (بخش  ،0صفحۀ  ۲0چاپهای هفتم و
هشتم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
دلیل رد گزینههای دیگر:
گزینۀ  1ربطدهندۀ (قیدی) دو جملهواره است و رد میشود .در گزینۀ  0هم « thereforeبنابراین ،در نتیجه»
برای نتیجهگیری بکار میرود و غالباً قید یا ربطدهندۀ دو جمله است و نمیتواند صحیح باشد .در گزینۀ  0نیز
 afterwardsقید به معنی «بعداً» است و با توجه به مفهوم رد میشود.
ترجمۀ جمله« :زندگی در خارج از شهر ممکن است بهاندازۀ زندگی در شهر مهیج نباشد .با این وجود ،شما به
طبیعتی که آرامش و سکوت را در اختیار شما میگذارد ،نزدیک هستید».

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

47. John has experienced poverty before. .................., he is kind toward the
poor.
2) Moreover
4) Therefore

1) Otherwise
3) Despite

پاسخ :گزینۀ ( ← ۴کاربرد قیدها)؛ در جای خالی ،به یک قید برای کل جمله نیاز داریم .پاسـخ گزینـۀ 0
است« therefore .بنابراین ،در نتیجه» برای نتیجهگیری بکار میرود (بخش  ،0صفحۀ  ۲0چاپهای هفتم و
هشتم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
دلیل رد گزینههای دیگر:
در گزینۀ « otherwise 1در غیر اینصورت» غالباً قید جمله یا ربطدهندۀ دو جمله است و با توجه به مفهوم،
نمیتواند صحیح باشد .در گزینۀ « moreover ،۲عالوهبراین» قید دو جمله است و با توجه به مفهوم ،رد
میشود .گزینۀ  0نیز نادرست است؛ زیرا « despiteعلیرغم» یک حرف اضافه است و رد میشود.
ترجمۀ جمله « :جان قبالً فقر را تجربه کرده است .بنابراین ،نسبت به فقرا مهربان است».

48. When I was a child, I never .................. about the future.
1) worrying
2) used to worry
4) have worried
3) made to worry
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد )used to؛ از « used toسابقاً ،قبالً» برای اشاره به عملی که در گذشته بصورت
عادت یا مکرراً انجام میشده ولی در زمان حال دیگر انجام نمیشود ،استفاده میشود .پاسخ گزینـۀ  ۲است
(بخش  ،15صفحۀ  170کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم
روی این نکته تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :وقتی بچه بودم ،هرگز عادت نداشتم دلواپس آینده باشم».

============================================================
گروه تألیفی-آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی ،با استنـاد به آمار رسمـی سایت
«خانۀ کتاب» ،پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای  69و
 69است.
 -برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب»

( )www.ketab.org.irجستجو کنید.
لینک عناوین ،تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در لینک زیر (از
سایت «خانۀ کتاب») مالحظه بفرمائید:
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

49. Mary was so upset that she burst .................. tears.
2) with
4) into

1) in
3) up

پاسخ :گزینۀ ( ← ۴مبحث حروف اضافه)؛ اصطالح  burst into tearsبه معنی «زیر گریه زدن» است.
ترجمۀ جمله « :مری آنقدر ناراحت بود که زیر گریه زد».

?50. Where did you go .................. vacation last year
2) to
4) in

1) over
3) on

پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث حروف اضافه)؛ اصطالح  go on vacationبه معنی «به تعطیالت رفتن» است.
ترجمۀ جمله« :در تعطیالت سال گذشته به کجا رفتید؟»

51. Ocean currents .................. play an important role in regulating global
climate.
1) said to
2) thought to
4) are known to
3) are believed that
01

پاسخ :گزینۀ ( ← ۴مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهول)؛ بعد از فاعل  ocean currentsبه فعل نیاز داریم.
بدلیل آنکه فاعل انجامدهندۀ کار فعل نیست ،به فعل مجهولی نیاز داریم .پاسخ گزینۀ  0است (بخشهای  0و
 1۲چـاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون
هم مشابه این تست را حل کردیم.
دلیل رد گزینههای دیگر:
گزینههای  1و  ۲فعل معلوم هستند و با توجه به مفهوم ،نمیتوانند صحیح باشند .گزینۀ  0هم نادرست است،
زیرا  thatربطدهنده است و جملهوارۀ بعد از آن ،یک فاعل کم دارد.
ترجمۀ جمله« :گفته میشود جریانهای اقیانوسی نقش مهمی در تعدیل و تنظیم آبوهوای جهان ایفا
میکنند».

توجه :برخی از مؤسسات و گروههای آموزشی دیگر ،عنوان کردهاندکه پاسخ گزینۀ  3است!!!
که متأسفانه کامــلالاً و بسیار نادرست است!!!!!

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

52. There is no more foods left. .................., there are plenty of fruits.
1) therefore
3) however

2) besides
4) despite

پاسخ :گزینۀ ( ← 3کاربرد قیدها)؛ در جای خالی ،به یک قید برای کل جمله نیاز داریم .پاسـخ گزینـۀ 0
است« however .با اینحال ،با این وجود» برای بیان مغایرت بکار میرود (بخش  ،0صفحۀ  ۲0چاپهای هفتم
و هشتم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar
دلیل رد گزینههای دیگر:
در گزینۀ « therefore 1بنابراین ،در نتیجه» برای نتیجهگیری بکار میرود و با توجه به مفهوم ،نمیتواند
صحیح باشد .در گزینۀ « besides ،۲بهعالوه ،همچنین» غالباً قید دو جمله یا حرف اضافه است و با توجه به
مفهوم ،رد میشود .گزینۀ  0نیز نادرست است؛ زیرا « despiteعلیرغم» یک حرف اضافه است و رد میشود.
ترجمۀ جمله« :هیچ غذایی باقی نمانده است .با اینحال ،مقدار زیادی میوه موجود است».

53. Mary and her brother .................. to the museum tomorrow.
2) will be gone
4) going

1) are going
3) will have gone

پاسخ :گزینۀ ( ← 1مبحث زمانهای فعلی)؛ در جای خالی به فعل نیاز داریم .با توجه به قید ،tomorrow
گزینۀ  1صحیح است.
دلیل رد گزینههای دیگر:
در گزینۀ  will be gone ،۲مجهولی و نادرست است .گزینۀ  0بصورت زمان آیندۀ کامل و نادرست است.
گزینۀ  0فعلواره و نادرست است.
(بخش  ،10صفحۀ  117چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس
آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.
ترجمۀ جمله « :مری و برادرش فردا به موزه میروند».

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر ،درک مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد
مهـرداد زنگیـهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

54. People say that Chinese is .................. to learn than English.
1) difficult
2) more difficult
4) a more difficult
3) the most difficult
پاسخ :گزینۀ  ← ۲بدلیل وجود کلید  thanدر صورت سؤال ،بایستی از صفت تفضیلی استفاده شود .پاسـخ
گزینـۀ  ۲است .بخش  ،3صفحـۀ  76چـاپهای هفتـم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarدر دورۀ
فشـرده و کالس آنالین قبل از آزمـون هم عرض کـردم که از نکات موجود در صفحـات  77و  76کتـاب
 Fast Grammarحتماً در آزمون اسفندماه تست مطرح خواهد شد.
ترجمۀ جمله« :مردم میگویند که یادگیری زبان چینی دشوارتر از انگلیسی است».

55. Although all members of the football team were told the time for practice,
.................. of them came on time.
2) none
4) either

1) each
3) all

پاسخ :گزینۀ ( ← ۲مبحث کمیتسنجها)؛ با توجه به مفهوم ،پاسخ گزینۀ  ۲است (بخش  ،1صفحۀ  0کتاب
پرفروش  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکته تأکید کردم.
ترجمۀ جمله« :اگرچه زمان تمرین به تمام اعضای تیم فوتبال گفته شده بود ،هیچکدام از آنها سر موقع نرسید».
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کتاب پرفروش  Fast Grammarبا رکورد فروش بیش از ده هزار جلد در یک سال اخیر

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

Section Two: Structure Part Two
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.
56.
1) Mr. Smith has written many books.
2) She lives in a large city.
3) Terrible mistake has made.
4) The new student was very shy.
پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث معلوم و مجهول)؛ پاسخ گزینۀ  0است .بدلیل آنکه فاعل  mistakeانجامدهندۀ
کار فعل نیست ،به فعل مجهولی نیاز داریم has made .معلوم و نادرست است( .بخش  1۲چـاپهای هفتم و
هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarهمچنین دقت کنید که  mistakeیک اسم قابلشمارش مفرد
است و قبل از آن بایستی از یک شناسه استفاده شود (بخش  .)Fast Grammar ۲شکل صحیح:
A terrible mistake has been made.
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.

57.
1) I like ice cream.
2) She doesn’t need any help.
3) My brother is either at home.
?4) Where did he go
پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث قید)؛ بخش  3کتاب پرفـروش Fast Grammar؛ شکل صحیح is also at home
است.

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ EPT
با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت  EPTتألیف
استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور
یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

58.
1) The bus being very crowded.
2) We took a taxi.
3) I can see you after I finish my work.
4) He saves his money.
پاسخ :گزینۀ ( ← 1مبحث اجزاء جمله)؛ هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد bus .فاعل مفرد جمله
است .در صورت جمله ،فعل نداریم؛  beingفعـلواره است و نمیتواند بهعنوان فعل در نظر گرفته شـود.
بجای آن ،بایستی از فعـل  isیا  wasاستفاده شود (بخش  ،0صفحۀ  01چاپهای هفتم و هشتم کتاب
پرفـروش )Fast Grammar؛ شکل صحیح:
The bus is/was very crowded.
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.

59.
1) The telephone rang.
2) It might rain tonight.
3) I met an old friend yesterday.
4) John entered in the building.
08

پاسخ :گزینۀ ( ← ۴مبحث حروف اضافه)؛ بعد از « enterوارد شدن به» نیازی به استفاده از حرف اضافۀ in
نیست (بخش  ،10صفحۀ  105کتاب پرفـروش )Fast Grammar؛ شکل صحیح:
John entered the building.
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم مشابه این تست را حل کردیم.

برای دانلود رایگان  00صفحه از کتاب Fast Grammar
تألیف

استاد مهرداد زنگیهوندی

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

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

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی میتوانید به
کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
مراجعه نمایید.

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

60.
1) John waited at the bus stop.
?2) Who did he bought them
3) This information is correct.
?4) How tall are you
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲مبحث فعل)؛ بعد از فعل کمکی  didبایستی از شکل سادۀ فعل استفاده شود .بنابراین،
بجای  boughtدر گزینۀ  ،۲بایستی از شکل سادۀ  buyاستفاده شود (بخش  ،10صفحۀ  101چـاپهای هفتم و
هشتم کتاب پرفـروش )Fast Grammar؛ همچنین بجای  whoبایستی از  whereاستفاده شود .شکل
صحیح جمله:
?Where did he buy them
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکات تأکید کردم.

61.
1) I don’t know him.
2) The plane will arrive tomorrow.
3) Mary quickly left the room.
?4) You liked the book, did you
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴مبحث فعل)؛ بجای  did youبایستی از ضمیمۀ پرسشی  didn’t youاستفاده شود.
(بخش  ،10صفحۀ  1۲6چـاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarشکل صحیح جمله:
?You liked the book, didn’t you
است.

62.
1) We are a student.
2) A few more chairs are needed.
3) There’s a book on the desk.
4) The plane leaves tonight.
پاسخ :گزینۀ ( ← 1مبحث مطابقت با مرجع)؛ بجای  a studentبایستی از شکل جمع  studentsاستفاده
شود( .بخش  6چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarشکل صحیح جمله:
We are students.
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکات تأکید کردم.

گروه تألیفی استاد مهرداد زنگیهوندی به لطف انتخاب شما ،با افتخار
با رکورد فروش بیش از  50هزار جلد کتاب در دو سال اخیر،
پرفروشترین برند زبان دکتری در ایران با استناد به آمار رسمی سایت
«خانۀ کتاب» است.
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

63.
1) The radio is too loud.
2) John didn’t make care of himself.
3) Our television set is not working.
4) It is very cold outside.
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲مبحث انتخاب کلمات)؛ بجای  make care ofبایستی از  take care ofاستفاده شود.
(بخشهای  10و  15کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarشکل صحیح جمله:
John didn’t take care of himself.
« جان از خودش مراقبت نکرد».
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم ترکیبات با  takeرا مرور کردیم.

64.
1) John is not feeling well.
2) I know English and German.
3) All of students must obey the rules.
4) Where’s my bicycle.
11

پاسخ :گزینۀ ( ← 3مبحث حروف تعریف)؛ بجای  all of studentsبایستی از  all of the studentsاستفاده
شود( .بخش  ۲کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarشکل صحیح جمله:
All of the students must obey the rules.
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکات تأکید شد.

توجه :برخی از گروههای آموزشی دیگر ،عنوان کردهاندکه پاسخ گزینۀ  1است!!! که متأسفانه
گزینۀ  1بههیچوجه پاسخ این تست نخواهد بود!!!!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

کالس تضمینی

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

برای ثبتنام در کالسهای ویدئویی و حضوری فشردۀ تضمینی  EPTو
 MSRTفروردینماه  37با تدریس استاد مهرداد زنگیهوندی روی لینک زیر
کلیک نمایید:
http://yon.ir/Classs98
تلفن تماس03070006000 :

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

65.
1) What delicious fruit is this.
2) Mary has a pleasant personally.
3) The lecture was boring.
4) John told us an interesting story.
پاسخ :گزینۀ ( ← 1مبحث ترتیب کلمات)؛ بعد از  whatنیازی به جابجایی نیست .بجای  is thisبایستی از
 this isاستفاده شود( .بخش  ،5درس سوم چاپهای هفتم و هشتم کتاب پرفـروش  .)Fast Grammarشکل
صحیح جمله:
What delicious fruit this is.
است .در دورۀ فشرده و کالس آنالین قبل از آزمون هم روی این نکات تأکید شد.
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با فست زبان ،کیفیت در آموزش را حس کنید...

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

🔍 تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون اسفندماه :۷۹
از سؤاالت بخش گرامر ( 00تست) آزمون  EPTاسفندماه  36تعداد:

 01تست از نکات مربوط به صفتها و قیدها (بخش  6کتاب)،
 ۸تست از نکات مربوط به فعل و زمانها (بخش 01

،)Fast Grammar

 4تست از نکات مربوط به انواع جملهوارهها (بخش  ۵کتاب)،
 3تست از نکات مربوط به جابجایی (بخش ،)9
 3تست از نکات مربوط به حروف اضافه (بخش ،)03
 2تست از نکات مربوط به اجزاء جمله (بخش ،)4
 2تست از نکات مربوط به اسمها (بخش ،)0
11

 2تست از نکات مربوط به ساختارهای شرطی (بخش ،)09
 2تست از نکات مربوط به انتخاب کلمات (بخش ،)0۵
 0تست از مبحث ضمایر (بخش ،)3
 0تست از نکات مربوط به حروف تعریف (بخش ،)2
 0تست از نکات مربوط به ساختارهای مجهولی (بخش  ،)02و
 0تست از نکات مربوط به مطابقت (بخش ،)9

از مباحث کتاب  Fast Grammarبودند.
همانطور که مالحظه میکنید 17 ،سؤال را فقط با مطالعۀ بخشهای
 3و  10چاپهای هفتم و هشتم کتاب  Fast Grammarتألیف
استاد مهرداد زنگیهوندی
میتوانستید پاسخ دهید.
تلفن تماس03070006000 :

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Section Three: Reading Comprehension
Directions: Read the passages and choose the one best answer, (1), (2), (3) or (4),
for each question.
Passage 1
Countries may contain several culture regions within their borders. Often,
these culture regions are based on ethnic groups. An ethnic group is a group of
people who share a common culture. Members of ethnic groups often share
certain culture traits, such as religion, language, and even special foods. Some
countries are home to a variety of ethnic groups. For example, more than 100
different ethnic groups live in the East African country of Tanzania. Countries
with many ethnic groups are culturally diverse. Cultural diversity is the state of
having a variety of cultures in the same area. While cultural diversity creates an
interesting mix of ideas, behaviors, and practices, it can also lead to conflict.
66. According to the passage, all of the following are mentioned as examples
of culture traits EXCEPT .................. .
1) religious beliefs
2) food habits
4) language
3) genetic roots
23

67. A culturally diverse country contains .................. .
1) some culturally similar groups
2) many modern and ancient places
4) a variety of strange people
3) many different ethnic groups
68. In line 8, “it” refers to .................. .
1) Tanzania
3) an interesting mix

2) cultural diversity
4) area

69. The paragraph following the passage most probably discusses .................. .
1) the conflicts arising from culture diversity
2) the needs of a culturally diverse society
3) why some countries are culturally diverse
4) how scientists study cultural diversity
70. The passage mainly discusses .................. .
1) how culture regions are formed
2) what cultural diversity is
4) where ethnic groups live
3) where Tanzania is located

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Passage 2
In the National Forest of West Virginia, scientists have a mystery to solve: the
mystery of the missing plant nutrients, which are substances in the soil that
plants need to grow. For several years, the trees there have not grown as well as
they should. Soil scientists believe that the soil is missing many of the important
nutrients that the trees and other plants there need to grow. They have
conducted many years of research to determine why the nutrients are
disappearing and why the trees are not growing like they should.
Mary Lusk was one of the scientists who worked to solve the mystery of the
missing nutrients in the forest. She gathered samples of the soil and tested the
soil for important nutrients. She saw that the soil had very low levels of plant
nutrients. Such as magnesium and calcium. If these nutrients are not in the soil,
the trees cannot grow well. She wondered why the soil had such low levels of
these nutrients. After a little more research, she developed the hypothesis that
air pollution from nearby factories has been putting certain chemicals, like acids,
in the environment that are removing the nutrients from the soil.
71. In line 4, “they” refers to .................. .
1) substances
2) scientists
3) trees
4) nutrients
72. Mary Luck most probably is a .................. .
1) soil scientists
2) chemical scientists
3) food scientists
4) climate
73. According to Paragraph 2, trees and other plants cannot grow well if
............................................................. .
1) they do not have deep roots
2) they are surrounded by other plants
3) the humidity level is too high
4) the soil is poor in calcium and magnesium
74. It can be inferred from Paragraph 2 that the acidity of soil .................. .
1) can be produced by some nutrients
2) reduces its ability to hold nutrients
3) is one of the causes of air pollution
4) improves its physical properties

11

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

75. Which of the following best describes the organization of the passage?
1) presentation of two different views about the nature of a mystery
2) presentation of facts about the size of National Forest
3) discussion of steps involved in the analysis of soil samples
4) description of mystery followed by a possible explanation

25

گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی این افتخار را دارد که با
)www.ketab.org.ir ( »استناد به آمار رسمی سایت «خانۀ کتاب
پرفروشترین برنـد آزمون های زبان ارشـد و دکتـری ایـران در
. است36  و37 سالهای

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Passage 3
A plant needs to transport water, minerals, food, and other materials from
one part of its body to another. In general, water and minerals are taken up by
the bottom part of the plant. While food is made in the top part. But all of the
plant’s cells need water, minerals, and food. In small plants, materials can simply
move from one cell to the next. This is why they are small. But larger plants need
a more efficient way to transport materials farther, from one part of the plant to
another. These plants have transporting tissue called vascular tissue. It consists
of tube-like structures inside a plant through which water, minerals, and food
move.
76. In line 2, “taken up” is closet in meaning to .................. .
1) absorbed
2) released
3) stored
4) controlled
77. It can be inferred from the passage that some plants cannot grow tall
because they .................. .
1) cannot make their own food
2) do not get enough sunlight
3) are sensitive to food shortage
4) have no vascular system
78. The vascular tissue .................. .
1) keeps the plant upright and standing
2) carries materials throughout the plant
3) absorbs water from the soil
4) connects plant cells together
79. In line 8, “which” refers to .................. .
1) structures
2) small plants
4) large plants
3) materials
80. The passages mainly discusses .................. .
1) how some plants make their own food
2) how materials are transported in plants
3) why plants cells need nutrients and water
4) what nutrients small and large plants need

11

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Passage 4
An example of a behavior with a yearly cycle is hibernation. Hibernation is a
state in which an animal’s body processes are slower than usual, and animal’s
body temperature falls. An animal uses less energy than usual during
hibernation. This helps the animal survive during a time of year when food is
scarce. Hibernation may last for weeks or months. Animals that hibernation
include species of bats, squirrels, and snakes.
Another example of a behavior with a yearly cycle is migration. Migration is
the movement of animals from one place to another. Migration is an innate
behavior that is triggered by changes in the environment. For example, animals
may migrate when the days get shorter in the fall. Migration is most common in
birds, fish, and insects. In the Northern Hemisphere, many species of birds travel
south during the fall. They migrate to areas where it is warmer and where there
is more food. They return north in the spring.

27

81. In Paragraph 1, all of the following are mentioned about hibernation
EXCEPT .................................... .
1) slower body processes
2) reduced energy use
3) reduced body temperature
4) lower blood pressure
82. In line 5, “scarce” is closet in meaning to .................. .
1) not enough
2) not dangerous
4) poisonous
3) abundant
83. In the Northern Hemisphere, birds generally fly south during the fall to
.................................... .
1) lay eggs
2) stay cool and healthy
3) find enough food
4) escape hunters
84. In line 8, “an innate behavior” suggests that migration .................. .
1) may last for longer periods of time
2) is genetically programmed
3) is learned from other members
4) can happen in all kinds of animals
85. Which of the following best describes the organization of the passage?
1) discussion of a behavioral problem and its cause
2) presentation of two examples of a cyclic behavior
3) explanation of steps involved in animal classification
4) comparison and contrast of two species of animal

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

🔍 تحلیل سؤاالت درک مطلب آزمون اسفندماه :۷۹
سؤاالت این بخش از آزمون ،ساده بودند و متنها خیلی طوالنی نبودند .لغات داخل
متن ها هم خیلی آزاردهنده نبودند و در کل ،این بخش مناسب ارزیابی میشود.
کل تکنیک های الزم برای پاسخ به سؤاالت در کتاب  Fast Readingموجودند.

برای ثبتنام در کالسهای تضمینی  EPTو  MSRTبا تدریس استاد
مهرداد زنگیهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید.
18

تلفن تماس03070006000 :

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Section Four: Cloze Passage
Direction: Words or phrases are omitted from the following passage, and they
are numbered 86 to 100. With reference to the numbers in the passage, choose
(1), (2), (3) or (4) that best completes each blank. Then, on your answer sheet,
find the number of the item and mark your answer.
What would you do if you …(86)… a huge amount of money? …(87)… you
spend all your money? Would you rather ...(88)… a trip around the world?
Perhaps you might ...(89)… all the money in a bank and live …(90)... the interest
it earns for the rest of your life.
Many rich people in history have put their money to worthwhile ...(91)..., such
as building schools and hospitals. They have ...(92)... their money to meet the
needs of poor people. Their money has brought ...(93)... to the lives of many
people. The Tan Tock Seng hospital, for example, ...(94)... an important place
today …(95)... people with infectious diseases. ...(96)… today, the schools that
Lee Kong Chain built in Singapore still ...(97)... to fulfill his vision of educating
young people. ...(98)... both these men died many years ago, ...(99)... they did
with their money is still a ...(100)... to many people.
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86. 1) had won

2) have won

3) win

4) won

87. 1) would

2) rather

3) surely

4) may

88. 1) get

2) go

3) leave for

4) take

89. 1) lift

2) deposit

3) make

4) fetch

90. 1) as

2) because

3) on

4) for

91. 1) foundation

2) causes

3) origin

4) debts

92. 1) wasted

2) done

3) served

4) donated

93. 1) sadness

2) luck

3) joy

4) anger

94. 1) plays

2) remains

3) should be

4) maybe

95. 1) by

2) near

3) for

4) next to

96. 1) although

2) until

3) because

4) due

97. 1) meet

2) make

3) occur

4) exist

98. 1) although

2) since

3) therefore

4) as

99. 1) thus

2) that

3) what

4) so

2) favorite

3) request

4) blessing

100. 1) beauty
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🔍 تحلیل سؤاالت بخش کلوز تست آزمون اسفندماه :۷۹
این بخش از آزمون متوسط بود و  6تست از  15سؤال بخش کلوز تست آزمون EPT

اسفندماه  36از نکات گرامری (جمالت شرطی ،اَشکال فعلی ،انواع جملهوارهها و
حروف اضافه) و  7تست از واژگان مطرح شده بودند .نکات الزم برای پاسخ به سؤاالت
گرامر در بخشهای  03 ،00 ،01 ،۵و  09کتاب  Fast Grammarموجود بودند.
توجه :برخی از مؤسسات و گروههای آموزشی دیگر ،پاسخ سؤال  ۷1را گزینۀ 1
) (foundationدرج کردهاند! که متأسفانه کامالااً نادرست است!! در اینجا،
 foundationیک اسم قابلشمارش (مفرد) است و از لحاظ گرامـری بدلیـل نداشتـن
شناسـه ،هرگـز نمیتوانـد در جای خالـی قـرار گیـرد (بخـش  2کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar
33

کتاب بانک سؤاالت واقعی  MSRTبا پاسخهای مگـاتشـریحـی رسید:
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98 آزﻣﻮن ﻓﺮوردﯾﻦ

Section One: Vocabulary
1. It is very important not to …………… of the main point of the story.
1) forget
2) lose sight
3) understand
4) find out
2. Mr. Johnson didn’t write the report himself. He ………..……… it with his
colleague.
1) authorized
2) co-authored
3) cooperated
4) assessed
3. Since the hotel can …………… up to two hundred guests, our manager wants
to hold the yearly meeting there.
1) explore
2) participate
3) accommodate
4) visit
4. I am …………… about accepting your research proposal.
1) wondered
2) forgetful
3) selfish

4) hesitant

5. John could finally …………… his sister Mary to lend him her new car.
1) promise
2) decide
3) persuade
4) obey
6. Thousands of animal species around the globe are …………… with extinction
today.
1) welcomed
2) threatened
3) received
4) accepted
۱

7. It was possible that many more passengers could have ……………, but the ship
didn’t have enough lifeboats.
1) lost
2) vanished
3) expected
4) survived
8. Ever since they were first introduced to the public, cars have been an
…………… part of people’s lives.
1) enduring
2) approximate
3) indispensable
4) endless

 با پاسخ تشریحی و...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
www.FastZaban.com  به وبسایت،تحلیل آزمون
یا کانال تلگرامی ما
t.me/FastZaban.مراجعه نمایید

پاسخهای کلیدی
1. 2
2. 2
3. 3
4. 4

5. 3
6. 2
7. 4
8. 3
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9. The reason for the explosion in the factory was that flames …………… the
pipes and ignited the leaking gas.
1) melted
2) returned
3) applied
4) injured
10. School teachers usually have a limited amount of time to …………… with
each child.
1) entertain
2) waste
3) amuse
4) interact
11. We must have …………… supply of food before we start our journey.
1) an abundant
2) an amount
3) a total
4) a measurable
12. Mr. Johnson is …………… of the sales department of our company.
1) an authority
2) in charge
3) in control
4) a guide
13. John’s business is …………… . He has to hire two more people.
1) raising
2) slowing down
3) growing
4) looking ahead
14. I’ve always wanted to …………… a career in language teaching.
1) maintain
2) pursue
3) hold
4) manage
15. It is very hard to …………… against big and established companies.
1) compete
2) insure exchange
3) exchange
4) complement
16. These unimportant issues may …………… the completion of our project.
1) address
2) increase
3) jeopardize
4) reveal
17. Our teacher Mr. Smith has a positive …………… toward all of his students.
1) sense
2) attention
3) look
4) attitude
18. Some plant species …………… a warm and humid environment to grow well.
1) require
2) determine
3) forbid
4) make
 به معنی «حرفهای را دنبال کردن» استpursue a career  دقت کنید که اصطالح،41  در مورد سؤال:توجه
 را بهعنوان پاسخ3 و این یکی از اصطالحات بدیهی و روشن در زبان انگلیسی است! برخی مؤسسات گزینۀ
 را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد2 این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح باشد! طراح گزینۀ
.گرفت

:کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی
t.me/FastZaban

پاسخهای کلیدی
9. 1
10. 4
11. 1
12. 2
13. 3

14. 2
15. 1
16. 3
17. 4
18. 1

۲
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19. My brother never gives me any …………… on the work I do.
1) feedback
2) recommendation
3) view
4) response
20. Ankara, …………… known as Angora, is the second largest city in Turkey.
1) independently 2) respectfully
3) previously
4) extensively
21. If people donate more ……………, it will be of great help for earthquake
victims.
1) usually
2) generously
3) rarely
4) selfishly
22. I’m sorry, Mary. I didn’t …………… the last point you made.
1) find
2) guess
3) think
4) get
23. Mr. Smith has …………… a lot to the development of this association.
1) suggested
2) sacrificed
3) performed
4) contributed
24. It has been found out that wheels were used in …………… societies nearly
six thousand years ago.
1) ancient
2) arrogant
3) grateful
4) inventive

۳

25. Due to its cold climate, there is …………… little farming in this area.
1) relatively
2) vigorously
3) enormously
4) miserably
. به معنی «به کسی بازخورد دادن» استgive sb feedback  دقت کنید که اصطالح،49  در مورد سؤال:توجه
 را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح باشد! طراح2 برخی مؤسسات گزینۀ
. را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت4 گزینۀ

 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

پاسخهای کلیدی
19. 1
20. 3
21. 2
22. 4

23. 4
24. 1
25. 1

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

 .1گزینۀ « 2بسیار حائز اهمیت است که از [توجه به] نکتۀ اصلی داستان غافل نشوید».
 )1فراموش کردن ،از یاد بردن
 )2از (هدف یا موضوع و غیره) پرت شدن؛ فروگذار کردن ،در نظر نگرفتن
 )3فهمیدن ،دریافتن ،درک کردن
 )4دریافتن ،پی بردن؛ کشف کردن
 .2گزینۀ « 2آقای جانسون خودش گزارش را ننوشته بود .او با کمک همکارش آن را نوشت».
 )1اجازه دادن؛ اختیار دادن
 )2شریک در تألیف و نگارش بودن
 )3همکاری کردن ،همدستی کردن
 )4ارزیابی کردن؛ مالیات بستن؛ بررسی کردن
 .3گزینۀ « 3از آنجاییکه این هتل میتواند تا دویست مهمان را در خود جای دهد ،مدیرمان میخواهد جلسۀ
ساالنه را آنجا برگزار کند».
 )1سیاحت کردن ،گشتن؛ اکتشاف کردن
 )2شرکت کردن
 )3جای دادن؛ وفق دادن با ،تطبیق نمودن
 )4مالقات کردن
 .4گزینۀ « 4من در مورد پذیرفتن پروپوزال تحقیق شما مردد هستم».
 )1تعجب کردن
 )2فراموشکار
 )3خودخواه
 )4مردد
 .5گزینۀ « 3سرانجام جان توانست خواهرش مِری را وادار کند که ماشین جدیدش را به او قرض دهد».
 )1قول دادن
 )2تصمیم گرفتن
 )3وادار کردن
 )4اطاعت کردن
 .6گزینۀ « 2هزاران گونۀ حیوانی در سرتاسر جهان امروزه در خطر انقراض هستند».
 )1خوشامدگویی کردن؛ پذیرایی کردن
 )2تهدید کردن ،ترساندن ،در خطر بودن
 )3دریافت کردن
 )4پذیرفتن ،قبول کردن

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

 .7گزینۀ « 4امکان این که تعداد بیشتری از مسافران نجات پیدا کنند ،وجود داشت ،ولی کشتی به اندازۀ کافی
قایق نجات نداشت».
 )1از دست دادن؛ گم کردن
 )2ناپدید شدن ،محو شدن
 )3انتظار داشتن
 )4جان سالم به در بردن ،نجات پیدا کردن
 .8گزینۀ « 3از زمانیکه خودروها برای اولین بار به عموم معرفی شدند ،آنها بخش جداییناپذیر زندگی مردم
بودهاند».
 )1پایدار؛ بادوام
 )2تقریبی
 )3ضروری ،جداییناپذیر
 )4بیانتها
 .9گزینۀ « 1دلیل انفجار در کارخانه این بود که شعلههای آتش لولهها را ذوب کرده و باعث اشتعال گازهای
نشتی شدند».
 )1ذوب کردن /شدن
 )2بازگشتن
 )3اِعمال کردن ،بکار بردن
 )4آسیب دیدن /زدن
 .11گزینۀ « 4معلمهای مدرسه عموماً زمان محدودی برای تعامل برقرار کردن با هر یک از دانشآموزان را
دارند».
 )1سرگرم کردن؛ پذیرایی کردن
 )2هدر دادن؛ مصرف کردن
 )3سرگرم کردن؛ تفریح کردن
 )4تعامل کردن
 .11گزینۀ  « 1قبل از شروع سفرمان ،بایستی اندوختۀ فراوانی از غذا داشته باشیم».
 )1فراوان ،بسیار
 )2یک مقدار
 )3کامل ،کل
 )4قابلاندازهگیری

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

 .12گزینۀ « 2آقای جانسون مسئول دپارتمان فروش شرکت ماست».
 )1اعتبار؛ قدرت ،توانایی؛ منبع موثق
 )2مسئولِ
 )3تحت کنترل
 )4راهنما
 .13گزینۀ « 3کسبوکار جان در حال رشد است .او باید دو نفر دیگر استخدام کند».
 )1باال بردن
[ )2سرعت] کم کردن
 )3رشد کردن
 )4به جلو نگاه کردن
 .14گزینۀ « 2من همواره تمایل داشتهام که حرفۀ تدریس زبان را [بصورت حرفهای] دنبال کنم».
 )1حفظ کردن؛ ادامه دادن
 )2تعقیب کردن ،دنبال کردن
 )3نگهداشتن
 )4مدیریت کردن؛ کنترل کردن
 .15گزینۀ « 1رقابت با شرکتهای بزرگ و جاافتاده سخت است».
 )1رقابت کردن
 )2مبادالت را بیمه کردن
 )3مبادله کردن ،تعویض کردن
 )4کامل کردن ،مکمل بودن
 .16گزینۀ « 3این مسائل کماهمیت ممکن است تکمیل پروژۀ ما را به خطر بیاندازد».
 )1مورد خطاب قرار دادن
 )2افزایش دادن
 )3به خطر انداختن
 )4آشکار کردن ،فاش کردن
 .17گزینۀ « 4معلم ما ،آقای ْسمیت ،همیشه نگرش مثبتی نسبت به همۀ دانشآموزانش دارد».
 )1حس
 )2توجه
 )3نگاه؛ نظر؛ ظاهر
 )4نگرش؛ طرز برخورد ،رفتار

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

 .18گزینۀ « 1برخی از گونههای گیاهی به محیطی گرم و مرطوب برای خوب رشد کردن نیاز دارند».
 )1مستلزم بودن ،نیاز داشتن
 )2تعیین کردن؛ تصمیم گرفتن
 )3منع کردن
 )4ساختن ،درست کردن
 .19گزینۀ « 1برادر من هیچوقت در مورد کارهایی که من انجام میدهم ،بازخورد نمیدهد».
 )1بازخورد
 )2توصیه ،پیشنهاد
 )3دیدگاه ،نظر؛ منظره
 )4واکنش؛ پاسخ
 .21گزینۀ « 3آنکارا ،که قبالً آنگورا نامیده میشد ،دومین شهر بزرگ ترکیه است».
 )1بطور مستقل
 )2احتراماً
 )3قبالً
 )4بطور گسترده
 .21گزینۀ « 2اگر مردم سخاوتمندانهتر کمکهای خود را اهدا کنند ،کمک بزرگی به قربانیان زلزله خواهد
بود».
ال
 )1معمو ً
 )2سخاوتمندانه ،از روی گذشت
 )3بهندرت
 )4خودخواهانه
 .22گزینۀ « 4ببخشید مِری .نکتۀ آخری که گفتی را نگرفتم».
 )1پیدا کردن
 )2حدس زدن
 )3فکر کردن
 )4گرفتن ،متوجه شدن
 .23گزینۀ « 4آقای ْسمیت کمک زیادی به گسترش و توسعۀ این انجمن کرده است».
 )1پیشنهاد دادن؛ اظهار کردن
 )2فداکاری کردن؛ قربانی کردن
 )3عمل کردن؛ اجرا کردن
 )4کمک کردن ،همکاری کردن

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

 .24گزینۀ « 1این موضوع کشف شده که چرخها در جوامع قدیم و در حدود شش هزار سال پیش مورد استفاده
قرار میگرفتهاند».
 )1قدیم ،باستانی
 )2متکبر ،گستاخ
 )3سپاسگزار ،قدردان ،حقشناس
 )4مبتکر ،اختراعکننده
 .25گزینۀ « 1بدلیل آبوهوای (اقلیم) سرد ،کشاورزی نسبتاً کمی در این منطقه وجود دارد».
 )1نسبتاً
 )2با شور و نشاط
 )3فوقالعاده
 )4به طرز ناراحتکنندهای

با تشکر از استاد محترم جناب آقای زنگیهوندی که همکاری با ایشان باعث
افتخار بنده است.
نرگس میرزاپور -مدرس زبان انگلیسی در بابل ،قائمشهر و ساری
()@nmirzapour
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Section Two: Structure Part One
Choose the one which best completes the following sentences.
26. Do you know ......... does it take to learn English perfectly?
1) how fast
2) how long
3) how soon
4) how short
27. Unless you ............ where you are going soon, you won't be able to get a
ticket.
1) decided
2) will decide
3) have decided
4) decide
28. Girls tend to make ......... careless mistakes because they are more careful.
1) fewer
2) more
3) less
4) many
29. She will refuse to move house ........... she is offered a more comfortable
place.
1) because
2) perhaps
3) since
4) even if
30. In no way ............ be held responsible for customers’ lost property.
1) shopping should
2) the shop can
3) can the shop
4) should shopping
31. John had the mechanic …........ his car yesterday.
1) repairs
2) repaired
3) to repair
4) repair
 را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح3  برخی مؤسسات گزینۀ:22  سؤال:توجه
. را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت4 باشد! طراح گزینۀ

میتوانید به کتابفروشیهای زبان

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی

 (با ارسال پستی به سراسرwww.FastZaban.com معتبر در سراسر کشور یا سایت
.کشور) مراجعه نمایید

پاسخهای کلیدی
26. 2
27. 4
28. 1

29. 4
30. 3
31. 4

۴
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32. ......... European expert was invited to speak to the committee.
1) A
2) An
3) Yet
4) Other
33. John had an unpleasant experience ......... he was in Turkey.
1) while
2) for
3) because
4) but
34. The committee rejected the proposal ......... they did not think it was
practical.
1) it
2) because
3) thus
4) or
35. I will see you at the meeting next week ......... it is cancelled before then.
1) besides
2) maybe
3) unless
4) whether
36. This time tomorrow, I ........ a very important meeting.
1) would attend
2) could have attended
3) will be attending
4) have been attending
۵

37. John could not find a taxi, so I offered ............ him to the station.
1) to drive
2) driving
3) to have driven
4) drove
38. Mary asked me ......... open the windows for me.
1) whether should she
2) could she
3) whether she should
4) did I want her to
39. Mary was cleaning her room, ......... to music, and was talking to her friend
on the phone.
1) had listened
2) listened
3) was listening
4) had been listening

پاسخهای کلیدی
32. 1
33. 1
34. 2
35. 3

36. 3
37. 1
38. 3
39. 3
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40. Since they ......... us they were coming, we didn’t have any food for them.
1) hadn’t told
2) haven’t told
3) don’t tell
4) didn’t use to tell
41. By the time the plane ........., after a four-hour delay, everyone waiting to
meet passengers was very tired.
1) has landed
2) landed
3) is landing
4) would land year
42. From what he had written in his letter, I thought that he ......... in Shiraz
until next year.
1) had lived
2) would be living
3) lived
4) has been living
43. I don’t know what happened to my suitcase, but I suppose it ............ .
1) was stealing
2) must have stolen
3) has been stealing
4) might have been stolen
44. I was going to go to the movies last night, but suddenly I ........ that I had
composition to write for tomorrow morning.
1) must have realized
2) have realized
3) realized
4) should be realized
45. ........ how hard she tried, her manager always complained about her work.
1) As much as
2) No matter
3) Although
4) Therefore
46. ........ today, in some primitive societies the world is thought to be flat.
1) Rather
2) Even
3) Already
4) Since
47. The sky is very cloudy. ........ do you think?
1) It will be raining
2) It will rain
3) Should it be raining
4) Will it rain

پاسخهای کلیدی
40. 1
41. 2
42. 2
43. 4

44. 3
45. 2
46. 2
47. 4

۶
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48. I wish more people were ......... you, Mr. Smith.
1) the most generous as
2) more generous than
3) generous than
4) as generous as
49. As long as I can remember, Mary has always been good ......... English.
1) at
2) over
3) for
4) through
50. John’s father did not take his medicine; ........, his illness has gotten worse.
1) since
2) on the other hand
3) consequently
4) moreover
51. Fortunately, ......... from a bump on the head, Mary suffered no serious
injuries from her fall.
1) apart
2) except
3) besides
4) hardly
52. Mr. Johnson left the meeting early ........ he would get to the airport on
time.
1) in case
2) therefore
3) so that
4) unless
۷

53. They ........ more pleased if you had told them the news yourself.
1) have been
2) should be
3) are
4) would have been
54. We were eating dinner when some unexpected guests ........ .
1) arrived
2) were arriving
3) would have arrived
4) had arrived
 را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح2  برخی مؤسسات گزینۀ:14  سؤال:توجه
. را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت4  طراح گزینۀ.» به معنی «بجزapart from !باشد

 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

پاسخهای کلیدی
48. 4
49. 1
50. 3
51. 1

52. 3
53. 4
54. 1
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55. I don’t mind watching TV at home, but I’d much rather ........ a movie in the
cinema.
1) would see
2) to see
3) see
4) have seen

Section Two: Structure Part Two
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.
56.
1) John said that he will come tomorrow.
2) I made it myself.
3) What are you doing here?
4) This room is very noisy.
57.
1) Did you do your homework?
2) John has two sisters.
3) My brother is out of town.
4) Why you were absent last Tuesday?

8

58.
1) John worked hard to support his brother.
2) Although he was early, but he missed the bus.
3) You have to study harder to get better grades.
4) We stopped there for the night.
59.
1) I was reading a book when the telephone rang.
2) Is Mary writing the letter now?
3) Learning English was easy for Maryam.
4) The man whom I know him is a teacher.

پاسخهای کلیدی
55. 3
56. 1
57. 4

58. 2
59. 4
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60.
1) I will surely come to visit you.
2) He speaks English with an Indian accent
3) Kerman is smaller from Shiraz.
4) I am very pleased to see you.
61.
1) The horses are strong animal.
2) John didn't bring me the book.
3) Don’t forget to write me a letter.
4) Is John going to stay with us tonight?
62.
1) My brother goes to the school.
2) John is the best student in my class.
3) Did Mary come home for lunch?
4) That computer is expensive.

۹

63.
1) This pen isn’t like mine.
2) I have read an interested story.
3) Does John always work at home?
4) The baby is hungry.
64.
1) John felt sick after lunch.
2) I wish I had studied more for the exam.
3) She is used to get up early.
4) Mary sold her car to my brother.
65.
1) The bus had left before I arrive.

پاسخهای کلیدی
60. 3
61. 1
62. 1

63. 2
64. 3
65. 1
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:متن اول درک مطلب از متن زیر گرفته شده بود
An ultralight airplane is very different from a conventional airplane. It looks
like a lawn chair with wings, weighs no more than 254 pounds, flies up to 60
miles an hour, and, carries about 5 gallons of fuel. Most ultralights are sold as
kits and take about 40 hours 1 to assemble Flying an ultralight is so easy that a
pilot with no experience can fly one. Accidents are rarely fatal or even serious
because the ultralight lands so slowly and gently and carries so little fuel. Some
models now have parachutes attached, while others have parachute packs
which pilots can wear.
:گزینههای صحیح






can be put together in a short time.
The risk of injury to a passenger in an ultralight airplane is very low.
common
deadly
need no special training to fly an ultralight airplane.

:گزینههای صحیح درک مطلب دوم






The blue light is scattered on the long way through the air.
Over the sea, the sunset is likely to look orange.
transparent
elements
depends on the weather conditions and the location …
============================================================

 با استنـاد به آمار رسمـی سایت «خانۀ،آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی-گروه تألیفی
. است69  و69  پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای،»کتاب

» برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب.) جستجو کنیدwww.ketab.org.ir(

 تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در،لینک عناوین
:لینک زیر (از سایت «خانۀ کتاب») مالحظه بفرمائید
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187
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Passage 3
When another old cave is discovered in the south of France, it is an ordinary
event. Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody pays
heed to them. However, when the Lascaux cave complex was discovered in
1940, the world was amazed. Painted directly on its walls were hundreds of
scenes showing how people lived thousands of years ago. The scenes show
people hunting animals, such as lions and other wild cats. Other images depict
birds and, most noticeably, horses, which appear in more than 300 wall images,
by far outnumbering all other animals. Early artists drawing these animals
accomplished a great and difficult task. They did not limit themselves to the
easily available walls but carried their painting materials to spaces that required
climbing steep walls or crawling into narrow passages in the Lascaux complex.
Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive action of
water and temperature changes, which easily wear the images away. Because
the Lascaux caves have many entrances, air movement has also damaged the
images inside. Although they are not out in the open air, where natural light
would have destroyed them long ago, many of the images have deteriorated and
are barely recognizable. To prevent further damage, the site was closed to
tourists in 1963, twenty-three years after it was discovered.

76. Based on the passage, what is probably true about the south of France?
1) It has attracted many famous artists.
2) It is home to rare animals.
3) It is known for horse-racing events.
4) It has a large number of caves.
77. According to the passage, which animals appear most often on the cave
walls?
1) Horses
2) Lions
3) Birds
4) Wild cats
78. In line 6, “depict” is closest in meaning to ................... .
1) make
2) hunt
3) show

4) draw

79. Why was painting inside the Lascaux complex a difficult task?
1) The caves were full of wild animals.
2) Many painting spaces were difficult to reach.
3) Painting materials were hard to find.
4) It was completely dark inside.
80. In line 9, “They” refers to .............. .
1) animals
2) walls

3) artists

4) spaces
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81. According to the passage, all of the following have caused damage to the
paintings EXCEPT ..................... .
1) air movement
2) light
3) water
4) temperature changes
82. What does the passage say happened of the Lascaux caves in 1963?
1) A new entrance was created.
2) A new lighting system was installed.
3) Another part was discovered.
4) Visitors were prohibited from entering
83. According to the passage, the caves were closed .............. .
1) to discover caves with drawings of other animal
2) to avoid more damage to the paintings
3) to amaze people in France
4) to expose the paintings to water and climate changes
84. Which title best summarizes the main idea of the passage?
1) Wild Animals in Art
2) Exploring Caves
3) Determining the Age of French Caves
4) Hidden Prehistoric Paintings
85. In line 2, “pays heed to” is closest in meaning .............. .
1) notices
2) discovers
3) manages

پاسخهای کلیدی
76. 4
77. 1
78. 3
79. 2
80. 3

81. 2
82. 4
83. 2
84. 4
85. 1

۱۲
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کتاب پرفروش  Fast Grammarبا رکورد فروش بیش از ده هزار جلد در یک سال اخیر

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ EPT
با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت  EPTتألیف
استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور
یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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Section Four: Cloze Passage
John Smith is a salesman. He goes from door to door selling vacuum cleaners.
On his first day of work, he decided to sell his product by ...(86)... the door of a
house. “My first customer,” John thought as he ...(87)… the doorbell of the first
house. A middle ...(88)... woman opened the door.
John began to ...(89)... who he was, an e product he was selling. The next
minute, the door was slammed shut.
“Not interested!” John heard the woman’s shout ...(90)... the closed door.
She refused to open the door despite John’s persistent knocking.
John was given a similar ...(91)... of treatment from the next few houses.
Feeling rather discouraged, he rang the doorbell of the ninth household. This
time, the ...(92)... of the house let hint in. They also showed interest in his
...(93)... . Encouraged by this, John began to explain the ...(94)... of the vacuum
cleaner. When the family ...(95)... him for a demonstration, he vacuumed the
whole place for them. After the demonstration, the family, ...(96)..., did not buy
his product. Instead, they, politely but ...(97)..., told him that they would give
him a call if they wanted ...(98)... a vacuum cleaner later.
The family …(99)… called him. John suspected that they had not been really
interested in his product. …(100)… they had wanted was the ‘free service’ given
by John, who had vacuumed their entire living room.
86. 1) hitting

2) banging over

3) knocking on

4) pulling up

87. 1) has pressed

2) pressed

3) pressing

4) would press

88. 1) ages

2) aged

3) age

4) aging

89. 1) explain

2) show

3) prove

4) speak

90. 1) because of

2) after

3) due to

4) behind

91. 1) approach

2) attitude

3) pleasant

4) kind

92. 1) family

2) occupants

3) person

4) residence

93. 1) personality

2) persistence

3) product

4) eagerness

94. 1) manners

2) behavior

3) qualities

4) performance

95. 1) begged

2) proposed

3) interested

4) asked

96. 1) in other words
2) besides

3) however
4) therefore

97. 1) happily

2) firmly

3) friendly

4) orderly

98. 1) to buy

2) to exchange

3) to rent

4) to trade

99. 1) should have

2) has

3) right away

4) never

3) That

2) When

4) What

100. 1) Which

۱۴
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منبع متن کلوزتست
http://www.englishdaily626.com/cloze_passages.php?055

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر ،درک
مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به
سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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پاسخهای کلیدی
94. 4
95. 4
96. 3
97. 2
98. 1
99. 4
100. 4

86. 3
87. 2
88. 2
89. 1
90. 4
91. 4
92. 2
93. 3

 با ارجـاع گزینـهها به لغـات کتاب «واژگـان۸۹  فروردین ماهEPT سؤاالت بخش واژگان آزمون
)» مهرداد زنگیهوندی (چاپ انتشارات جنگلFast Vocab جـامـع

1. It is very important not to …………… of the main point of the story.
1) forget

2) lose sight
۵۹ صفحة

3) understand

-

4) find out

۴۲۱ صفحة

۵۹ صفحة

2. Mr. Johnson didn’t write the report himself. He …………… it with his colleague.
1) authorized

2) co-authored
۹۱ صفحة

3) cooperated

-

4) assessed

۴۳۲ صفحة

۴۱۱ صفحة

3. Since the hotel can …………… up to two hundred guests, our manager wants to hold the
yearly meeting there.
1) explore

2) participate
۲۳۳ صفحة

3) accommodate

۴۱۴ صفحة

4) visit

۴۵۹ صفحة

۴۳۱ صفحة

4. I am …………… about accepting your research proposal.
1) wondered

2) forgetful

EPT در کتاب بانک سؤاالت

3) selfish

Fast Reading لغات انتهای

4) hesitant

Fast Reading لغات انتهای

۴۱۹ صفحة

5. John could finally …………… his sister Mary to lend him her new car.
1) promise

2) decide
۴۱۳ صفحة

3) persuade
۴۲۱ صفحة

4) obey
۴۴۹ صفحة

۳۹ صفحة

 با ارجـاع گزینـهها به لغـات کتاب «واژگـان۸۹  فروردین ماهEPT سؤاالت بخش واژگان آزمون
)» مهرداد زنگیهوندی (چاپ انتشارات جنگلFast Vocab جـامـع
6. Thousands of animal species around the globe are …………… with extinction today.
1) welcomed

2) threatened
۲۱۳ صفحة

3) received

۴۹۳ صفحة

4) accepted
۲۹۹ صفحة

۲۴ صفحة

7. It was possible that many more passengers could have ……………, but the ship didn’t have
enough lifeboats.
1) lost

2) vanished

3) expected

۴۱ صفحة

۱۹ صفحة

4) survived
۹۶ صفحة

۳۵ صفحة

8. Ever since they were first introduced to the public, cars have been an …………… part of
people’s lives.
1) enduring

2) approximate
۳۵ صفحة

3) indispensable

لغات دبیرستان

۱۴ صفحة

4) endless
Fast Reading لغات انتهای

9. The reason for the explosion in the factory was that flames …………… the pipes and ignited
the leaking gas.
1) melted

2) returned
لغات دبیرستان

3) applied
لغات راهنمایی

4) injured

EPT در کتاب بانک سؤاالت

۴۱۴ صفحة

10. School teachers usually have a limited amount of time to …………… with each child.
1) entertain

2) waste

3) amuse

۴۵۹ صفحة

۵۳ صفحة

4) interact
EPT در کتاب بانک سؤاالت

۴۵۹ صفحة

11. We must have …………… supply of food before we start our journey.
1) an abundant

2) an amount

۱۹ صفحة

3) a total

۴۸۳ صفحة

4) a measurable
۹۴ صفحة

لغات دبیرستان

12. Mr. Johnson is …………… of the sales department of our company.
1) an authority

2) in charge

۹۶ صفحة

3) in control
۴۹۲ صفحة

4) a guide
۹۱ صفحة

۴۹۲ صفحة

13. John’s business is …………… . He has to hire two more people.
1) raising

2) slowing down
۸ صفحة

۴۱۹ صفحات

3) growing

4) looking ahead
۴۶ صفحة

لغات دبیرستان

 با ارجـاع گزینـهها به لغـات کتاب «واژگـان۸۹  فروردین ماهEPT سؤاالت بخش واژگان آزمون
)» مهرداد زنگیهوندی (چاپ انتشارات جنگلFast Vocab جـامـع
14. I’ve always wanted to …………… a career in language teaching.
1) maintain

2) pursue

3) hold

۴۱ صفحة

۴۸ صفحة

4) manage

Fast Reading لغات انتهای

۴۹۲ صفحة

15. It is very hard to ......... against big and established companies.
1) compete

2) insure exchange
۳۱ صفحة

3) exchange

۲۱۵ صفحة

4) complement

لغات دبیرستان

لغات دبیرستان

16. These unimportant issues may …………… the completion of our project.
1) address

2) increase

3) jeopardize

لغات دبیرستان

۸ صفحة

4) reveal

۴۹۳ صفحة

۸۹ صفحة

17. Our teacher Mr. Smith has a positive …………… toward all of his students.
1) sense

2) attention
۴۳۹ صفحة

3) look

4) attitude

۴۹۹  و۸۶ صفحة

۳۹ صفحة

۲۶۳ صفحة

18. Some plant species …………… a warm and humid environment to grow well.
1) require

2) determine
۴۳۶ صفحة

3) forbid
۴۲۱ صفحة

4) make
۴۱۴ صفحة

۹۹ صفحة

19. My brother never gives me any …………… on the work I do.
1) feedback

2) recommendation
۵۶ صفحة

3) view

۲۲ صفحة

4) response
۴۱۲ صفحة

۴۵۳ صفحة

20. Ankara, …………… known as Angora, is the second largest city in Turkey.
1) independently

2) respectfully

۴۹ صفحة

3) previously

۳۹ صفحة

4) extensively

۴۸۶ صفحة

۴۶ صفحة

21. If people donate more ……………, it will be of great help for earthquake victims.
1) usually

2) generously
۱۸ صفحة

3) rarely
۱۴ صفحة

4) selfishly
۴۸۶ صفحة

Fast Reading لغات انتهای

سؤاالت بخش واژگان آزمون  EPTفروردین ماه  ۸۹با ارجـاع گزینـهها به لغـات کتاب «واژگـان
جـامـع  »Fast Vocabمهرداد زنگیهوندی (چاپ انتشارات جنگل)
22. I’m sorry, Mary. I didn’t …………… the last point you made.
4) get
صفحة ۴۱

3) think
صفحة ۹۸

2) guess
صفحة ۴۱۱

1) find
صفحة ۵۹

23. Mr. Smith has …………… a lot to the development of this association.
4) contributed
صفحة ۴۳۲

3) performed

2) sacrificed
در کتاب بانک سؤاالت EPT

صفحة ۲۱۹

1) suggested
صفحة ۲۶۱

24. It has been found out that wheels were used in …………… societies nearly six thousand
years ago.
4) inventive
صفحة ۲۱۱

3) grateful
صفحة ۲۹۳

2) arrogant
صفحة ۲۱۴

1) ancient
صفحة ۸۴

25. Due to its cold climate, there is …………… little farming in this area.
4) miserably
صفحة ۴۹۹

3) enormously
صفحة ۱۱

2) vigorously
صفحة ۲۲۹

1) relatively
صفحة ۱۵

 از مجموع  ۴۶۶گزینة آزمون  EPTفروردین ماه  ،۵۸حدوداً  ۳۹درصد از لغات از کتاب  ۹۶۱واژه بودند.
 از مجموع  ۴۶۶گزینة آزمون  EPTفروردین ماه  ،۵۸حدوداً  ۴۶درصد از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
 از مجموع  ۴۶۶گزینة آزمون  EPTفروردین ماه  ،۵۸حدود  ۲درصد گزینهها از لغات کتاب  ۴۴۶۶واژه بودند.
 از مجمـوع  ۴۶۶گزینـة آزمـون  EPTفروردین مـاه  ۲8 ،۵۸گزینـه در کتـاب پرفـروش  Fast Vocab EPTاستـاد
مهـرداد زنگیهوندی موجود بودند.
 ۱ گزینه در کتـاب بانک سؤاالت  EPTو  ۹گزینه در لغات انتهای کتاب  Fast Readingاستـاد مهـرداد زنگیهوندی
موجود بودند.

برای دریافت سؤاالت آزمونهای  MSRT ،EPTو  ...با پاسخ کامـالً تشریحی و
تحلیل آزمون ،به وبسایت  www.FastZaban.comیا
کانال تلگرامی ما
 t.me/FastZabanمراجعه نمائید.

گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی مؤلف کتابهای پرفروش  Fast Vocab ،Fast Reading ،Fast Grammarو ...

تحلیل تستهای آزمون  EPTفروردین ۹8
با سالم و احترام
با بررسی اولیۀ سؤاالت آزمون  EPTفروردین  ٨٩میتوان گفت:
 بخش لغات:
سطح کلی سؤاالت این بخش متوسط بود .عمدتاً ترکیبی از لغات دبیرستان و  ٤٠٥بود .تنها یک تست خارج از منابع بود.
برخالف برآوردهای برخی همکاران که عنوان میکردند که منابع کالً تغییر کردهاند ،در مقایسه با چند ماه اخیر ،تستهای
لغت استانداردتر و در چارچوب منابع بودند و برای کسانی که بر روی منابع مناسب وقت گذاشته بودند ،تستها دشوار نبودند.
فایل تطابق بیش از  ٩٠درصدی لغات کتاب قدرتمند و پرفروش  Fast Vocabبا سؤاالت بخش واژگان با ارجاع به
شمارۀ صفحات کتاب ،تا ساعاتی دیگر در سایت  FastZaban.comو کانال  @FastZabanما درج خواهد شد.
 لطفاً با سردرگمی در انتخاب منابع و مشاورۀ نادرست ،راه قبولی خود را پیچیده نکنید! بخش گرامر:
سؤاالت این بخش هم متوسط و در چارچوب منابع بودند .سطح سختی سؤاالت ،همانطور که  12فروردیـن در کانال عرض
کردم ،مشـابه آزمونهـای دی و بهمـن  ٨٩بود .سـؤاالت این بخـش تا بیـش از  ٨٠درصـد با مطالب کتاب پرفـروش
( Fast Grammarپرفروشترین منبع زبان دکتری ایران در دو سال اخیر با استناد به آمار رسمی سایت «خانۀ کتاب»)
همپوشانی داشت.
 بخش ریدینگ:
سطح سختی سؤاالت این بخش ،کمی دشوارتر از ماههای اخیر بود.
 بخش کلوز تست:
سطح سختی سؤاالت این بخش ،کمی دشوارتر از آزمونهای قبل از اسفند  ٨٩و کمی سادهتر از آزمون اسفند  ٨٩بود.

با احترام
مهرداد زنگیهوندی

کانال تلگرامی آموزش و مشاورۀ زبان انگلیسی برای آزمونهای
زبان دکتری با نظارت استاد مهرداد زنگیهوندی:

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی
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Section One: Vocabulary
1. The man claimed that many problems of the company can be ……………
traced to unfavorable job conditions.
1) intentionally
2) directly
3) smoothly
4) randomly
2. At the end of the trial, Mr. Smith was found ……..……. .
1) innocent
2) intelligent
3) troubled

4) assertive

3. The teacher entered the classroom while the students were …………… trying
to finish their assignments.
1) slightly
2) busily
3) enormously
4) relatively
4. Scientists continue to develop ……………… methods which will improve the
quality of drinking water.
1) improper
2) hazardous
3) fluent
4) alternative
5. In this part of the country, a fourth of the population is …………. in the oil
drilling industry.
1) employed
2) insisted
3) underestimated
4) obey
6. The internet has ……………. changed the way people communicate with one
another.
1) fundamentally 2) accordingly
3) orderly
4) quietly
7. Knowledge and skill are two factors that significantly ……………. the success
in business.
1) regard
2) focus
3) affect
4) prevent
8. Every region’s culture is quite ………… from the culture of the rest of the
country.
1) independent
2) distinct
3) separate
4) similar

 با پاسخ تشریحی و...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
www.FastZaban.com  به وبسایت،تحلیل آزمون
یا کانال تلگرامی ما

. مراجعه نماییدt.me/FastZaban
پاسخهای کلیدی
1. 2
2. 1
3. 2
4. 4

5. 1
6. 1
7. 3
8. 2
1
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9. Octopuses have a relatively short life span, and some ……….. live for only six
months.
1) forms
2) groups
3) members
4) species
10. Scientists believe that the new vaccine may ……….. a safer way to treat
malaria.
1) provide
2) eliminate
3) remove
4) supply
11. The man finally ……….. hitting his neighbor with a ball.
1) admitted
2) served
3) satisfied

4) recognized

12. A few days ago, I ……….. a very rare DVD while I was looking for a birthday
gift for my brother.
1) brought up
2) came across
3) took off
4) put out
13. Unless you have the permit card for examination, you will not be ……….. to
take the exam.
1) denied
2) checked
3) allowed
4) evaluated
14. You can receive a ……….. from the bank if you are willing to buy a house.
1) loan
2) request
3) permission
4) donation
15. The automobile industry continues to be an important …………….. of
employment and transportation for millions of people worldwide.
1) destruction
2) source
3) determination
4) perspective
16. Regardless of the ……….. of his action, John had an argument with the
manager about the working hours.
1) consequence
2) settlement
3) welfare
4) benefit
17. We had ……….. with the waiter about the bill since it was higher than we
had expected.
1) a speech
2) a topic
3) an argument
4) an action
18. It is a simple fact that most injuries happen because someone has been
…………… .
1) fortunate
2) helpless
3) careless
4) depressed

پاسخهای کلیدی
9. 4
10. 1
11. 1
12. 2
13. 3

14. 1
15. 2
16. 1
17. 3
18. 3
2

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

19. Uranus is a planet in the solar system which is seventh in order of ……………
from the sun.
1) gravity
2) distance
3) length
4) volume
20. The manager’s attitude toward us has lately become …..…….. so I think we
should talk to him.
1) intolerable
2) inevitable
3) inaccessible
4) intelligible
21. One of the President’s greatest ………………..….….. was to decrease the
unemployment rate.
1) relationships
2) failures
3) accomplishments
4) clarifications
22. Are you aware of the fact that cigarette smoking has many ………… effects?
1) harmful
2) considerable
3) beneficial
4) harsh
23. Tehran is home to a ……..… of national museums and official buildings.
1) wealth
2) focus
3) capital
4) district
24. Medical research has ………… considerably in the last several years.
1) rejected
2) opposed
3) prevented
4) advanced
25. Working in this department may seem very demanding from outside but
you will see it is not so if you simply follow some ………..…. .
1) estimations
2) constitutions
3) regulations
4) predictions
 را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح3  برخی مؤسسات گزینۀ:23  سؤال:توجه
. را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت1 باشد! طراح گزینۀ

 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

پاسخهای کلیدی
19. 2
20. 1
21. 3
22. 1

23. 1
24. 4
25. 3
3
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بانک جامع سؤاالت EPT

پاسخ تشریحی آزمون اردیبهشت ماه ۶8
 .6گزینۀ « 0آن مرد ادعا میکرد که علت بیشتر مشکالت شرکت میتواند بطور مستقیم به شرایط شغلی
نامطلوب برگردد».
 )0بطور مستقیم
 )6عمداً ،بطور عمدی
 )8بصورت تصادفی ،بطور اتفاقی
 )5بهآرامی

ﺳﺘ

ا

 .0گزینۀ « 6در پایان محاکمه ،آقای سْمیت بیگناه شناخته شد».
 )0باهوش؛ زیرک
 )6بیگناه
 )8جسور ،سمج؛ حاضرجواب ،بىمحابا
 )5مضطرب ،نگران؛ [مکان ،وضعیت] دارای مشکل

ﺎد

 .5گزینۀ « 0معلم در حالیکه دانشآموزان با کمال فعالیت در تالش برای تکمیل کردن تکالیفشان بودند ،وارد
کالس شد».
 )0با فعالیت تمام ،با پر مشغلگى
 )6کمی
 )8نسبتاً
 )5خیلی زیاد

ﺮد
ﻣﻬ

اد

 .8گزینۀ « 8دانشمندان به توسعۀ روشهای جایگزینی که کیفیت آب آشامیدنی را بهبود خواهمن داد ،ادامه
میدهند».
 )0خطرناک ،مخاطرهآمیز
 )6ناشایست ،نابجا؛ نادرست
 )8متناوب ،جایگزین
 )5روان ،سلیس

زﻧ

ﻪو

ﮕﯿ

 .3گزینۀ « 6در این قسمت از کشور ،یک چهارم جمعیت در صنعت استخراج نفت به کار گرفته شدهاند».
 )0اصرار کردن ،پافشاری کردن
 )6به کار گرفتن ،استخدام کردن
 )8اطاعت کردن
 )5دستکم گرفتن

ﺪى
ﻧ

 .۹گزینۀ « 6اینترنت ،نحوۀ برقراری ارتباط مردم با یکدیگر را بطور اساسی تغییر داده است».
 )0بنابراین ،در نتیجه؛ به همان صورت
 )6بطور اساسی
 )8بهآرامی
 )5منظم؛ نیکرفتار

 .7گزینۀ « 5دانش و مهارت دو عاملی هستند که بطور چشمگیری بر موفقیت در کسبوکار تأثیر میگذارند».
 )0تمرکز کردن
 )6به حساب آوردن؛ تلقی کردن
 )8جلوگیری کردن ،مانع شدن
 )5تأثیر گذاشتن
 .4گزینۀ « 0فرهنگ هر منطقه از فرهنگ بقیۀ کشور کامالً متمایز است».
 )0متمایز ،متفاوت
 )6مستقل
 )8مشابه
)5جدا ،مجزا
 .۶گزینۀ « 8اختاپوسها طول عمر نسبتاً کوتاهی دارند ،و برخی از گونهها تنها شش ماه زنده میمانند».
 )8گونه
 )5عضو
 )0گروه
 )6شکل ،ریخت
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)Fast Bank (EPT

 .62گزینۀ « 6دانشمندان معتقدند که واکسن جدید ممکن است روش ایمنتری برای درمان ماالریا فراهم
کند».
 )0حذف کردن؛ از بین بردن
 )6فراهم کردن
 )8تهیه کردن ،تدارک دیدن
 )5از میان برداشتن؛ نقلمکان کردن
 .66گزینۀ « 6آن مرد سرانجام به اینکه با توپ به همسایهاش ضربه زده ،اعتراف کرد».
 )0خدمت کردن
 )6اعتراف کردن
 )8تشخیص دادن
 )5راضی کردن

ﺳﺘ
ا

 .60گزینۀ « 0چند روز پیش ،در حالیکه به دنبال یک هدیۀ تولد برای برادرم بودم ،بطور اتفاقی یک دیویدی
کمیاب پیدا کردم».
 )0بطور اتفاقی برخورد کردن با /پیدا کردن
[ )6بچه] بار آوردن ،تربیت کردن
[ )8آتش ،سیگار ،چراغ] خاموش کردن
[ )5هواپیما] پرواز کردن؛ [لباس] درآوردن

ﺎد

 .65گزینۀ « 5به شما اجازۀ شرکت در امتحان داده نخواهد شد ،مگر اینکه کارت ورود به جلسه را به همراه
داشته باشید».
 )0بررسی کردن؛ وارسی کردن
 )6انکار کردن ،تکذیب کردن
 )8ارزیابی کردن
 )5اجازه دادن

ﺮد
ﻣﻬ
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اد

 .68گزینۀ « 6اگر میخواهید خانه بخرید ،میتوانید یک وام [مسکن] از بانک دریافت کنید».
 )0تقاضا ،درخواست
 )6وام
 )8بخشش ،اهدا
 )5اجازه

زﻧ

ﺪى
ﻧ

ﻪو

ﮕﯿ

 .63گزینۀ « 0صنعت خودرو همچنان یک منبع مهم برای استخدام و حمل ونقل میلیونها تن از مردم در سراسر
جهان به شمار میرود».
 )0منبع
 )6نابودی ،تخریب
 )8چشمانداز؛ دید؛ منظره
 )5تعیین؛ اراده ،تصمیم
 .6۹گزینۀ  « 6جان ،بدون در نظر گرفتن پیامد کارش ،با مدیر در مورد ساعات کاری بحث کرد».
 )0توافق؛ کوچگاه
 )6پیامد ،نتیجه
 )8فایده ،مزیت
 )5رفاه ،آسایش

 .67گزینۀ « 5ما در مورد صورتحساب با پیشخدمت بحث کردیم ،زیرا از آنچه انتظارش را داشتیم بیشتر بود».
 )0موضوع
 )6سخنرانی
 )8عمل ،کردار ،کار ،اقدام
 )5بحث ،استدالل
 .64گزینۀ « 5این یک حقیقت ساده است که اکثر صدمات بخاطر بیدقتی یک فرد رخ میدهند».
 )0بیچاره؛ درمانده ،عاجز
 )6خوششانس ،خوشبخت
 )8افسرده
 )5بیدقت
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 .6۶گزینۀ « 0اورانوس سیارهای در منظومۀ شمسی است که از نظر فاصله از خورشید در رتبۀ هفتم قرار دارد».
 )0فاصله ،مسافت
 )6جاذبۀ زمین
 )8گنجایش ،حجم
 )5طول ،درازا
 .02گزینۀ « 6اخیراً برخورد مدیر با ما غیرقابلتحمل شده ،بنابراین بنظرم بایستی با او صحبت کنیم».
 )0ناچار ،اجتنابناپذیر
 )6غیرقابلتحمل
 )8قابلدرک
 )5دستنیافتنی ،دور از دسترس
 .06گزینۀ « 5یکی از بزرگترین دستاوردهای رئیسجمهور کاهش نرخ بیکاری بود».
 )0ناکامی ،شکست
 )6رابطه ،پیوند
 )8توضیح ،شفافسازی
 )5دستاورد

ا

ﺳﺘﺎ

 .00گزینۀ « 6آیا از این حقیقت که کشیدن سیگار اثرات بسیار مضری دارد ،آگاه هستی؟»
 )0قابلتوجه
 )6مضر ،زیانبخش
[ )8صدا] گوشخراش؛ [مزه] تلخ؛ شدید
 )5سودبخش ،مفید

دا
ﻬﺮ
دﻣ

 .05گزینۀ 6

توجه❗ همۀ گروههای آموزشی دیگر ،گزینۀ  5رو بهعنوان پاسخ تست  05آزمون  EPTاردیبهشت  ۶4انتخاب
کردهاند؛ ولی پاسخ صحیح ،گزینۀ  6هست.

دز

👇
اصطالح  a wealth of sthبه معنی «تعداد زیادی از …» هست (که بار معنایی مثبتی هم داره).

ﯿﻪ
ﻧﮕ

 در ضمن home to ،به معنی «منزلگاهِ …» هست و این عزیزان ،با انتخاب  capitalبه عنوان پاسخ ،کالً home toرو ترجمه نکردن!!!!
 -پاسخ صحیح ،گزینۀ  (wealth) 6هست که با انتخاب آن ،معنی جمله بصورت زیر خواهد بود:

ﺪى
وﻧ

«تهران ،منزلگاه تعداد زیادی از موزههای ملی و ساختمانهای اداری است».

 همچنین official buildings ،به معنی (ساختمانهای اداری) هست ،نه (ساختمانهای «رسمی»)…❗ اشتباهات اینچنینی بدلیل عدم تسلط این عزیزان بر زبان انگلیسی در سطح آزمون  EPTاست.
 .08گزینۀ « 8تحقیقات پزشکی در سالهای اخیر بطور قابلمالحظهای پیشرفت کرده است».
 )0مخالفت کردن
 )6رد کردن ،نپذیرفتن
 )8پیشرفت کردن؛ پیش رفتن
 )5جلوگیری کردن

 .03گزینۀ « 5کار کردن در این دپارتمان از بیرون ممکن است خیلی سخت به نظر برسد ،ولی خواهید دید که
چنانچه از برخی قوانین و مقررات پیروی کنید ،آنگونه نیست».
 )0تأسیس ،برقرارسازی
 )6برآورد ،تخمین
 )8پیشبینی
[ )5جمع] مقررات
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کتاب لغات دبیرستان و کنکور رسید:

🔍 تحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون اردیبهشتماه :۹8
 سطح کلی سؤاالت این بخش متوسط بود! ولی چند تست در چارچوب دانش
عمومی زبان و به نوعی خارج از منابع متداول بودند.

 با مطـالعۀ کتابهـای  Fast Vocabکنکور و  Fast Vocabما ،داوطلبان
میتوانستند به بیش از  09درصد سؤاالت این بخش پاسخ دهند.

4
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Section Two: Structure Part One
Choose the one which best completes the following sentences.
26. If global warming causes the ocean level to rise, .............. world will suffer.
1) some of
2) the part of
3) the whole
4) most of
27. John was not paying attention to the road when he .............. into a hole in
the ground.
1) falling
2) fell
3) had fallen
4) fall
28. The car had been damaged to such an extent that the mechanic said it
wouldn’t be worth ................. .
1) repaired
2) be repaired
3) to repair
4) repairing
29. Since John lives in Mexico and speaks no Spanish, I wonder .............. he
manages to do his shopping.
1) that
2) whom
3) how
4) since
30. I wish I .............. Jim that he had not been chosen for the baseball team.
1) haven’t been telling
2) don’t have to tell
3) didn’t have to tell
4) won’t be telling
31. Walking aimlessly, Jim found .............. in the neighborhood that his mother
had warned him not to go into.
1) himself
2) his own
3) own
4) out
 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
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پاسخهای کلیدی
26. 3
27. 2
28. 4

29. 3
30. 3
31. 1
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32. The beginning of heavy rain ............... any day now; therefore, for the last
few days, the farmers have been preparing their fields.
1) expecting
2) expected
3) being expected
4) is expected
33. My teacher gave me two English books which he thought I would be able
to read, but, in fact, ............... was suitable for my level.
1) every
2) neither
3) each
4) both
34. Both of the job offers are interesting, but the position in Kerman seems to
be ............... suitable for me.
1) more
2) much
3) such
4) even
35. You haven’t read the new book that has been so highly praised, .............?
1) didn’t you
2) were it
3) have you
4) isn’t it
36. ............. moment I have ever experienced was when I saw my son sitting
on the windowsill on the third floor.
1) Too terrifying
2) The most terrifying
3) More terrifying
4) Such a terrifying
37. Mary got married when she was .............. 18, and now, at the age of 40,
she is a grandmother.
1) barely
2) then
3) already
4) even
38. John failed his exam because he was always out with his friends when he
..................................... .
1) should have been studying
2) used to be studying
3) must have been studying
4) could be studying
39. Important football matches in Iran, .............. Asian Cup Final, can attract
TV audiences all over the country.
1) so that
2) as example
3) such as
4) just as

پاسخهای کلیدی
32. 4
33. 2
34. 1
35. 3

36. 2
37. 1
38. 1
39. 3
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40. Mr. Johnson feels that the world today is not ............. it was during his
childhood.
1) much safer
2) too safe for
3) so safe that
4) as safe as
41. Fortunately, Jim .............. by construction workers as he was falling, and
so they rescued him immediately.
1) has noticed
2) was noticed
3) noticed
4) is noticed
42. Some people prefer the security of a regular salary, but others ............ their
own business.
1) are supposed to start
2) must have started
3) will have started
4) would rather start
43. Shiraz has many unique monuments; ..............., it is one the most beautiful
cities in Iran.
1) furthermore
2) in other words
3) however
4) therefore
44. After a few weeks of struggling with French irregular verbs, Jim realized
that he .............. the French class.
1) would not have chosen
2) must not choose
3) could not choose
4) should not have chosen
45. Right now, an important meeting .............. during which the committee is
going to decide the future of my project.
1) has been held
2) is being held
3) is holding
4) has held
46. The local cinema is losing audience since most people in the town ..............
to the bigger cinema outside of town.
1) ought to go
2) used to go
3) would rather go
4) should be going
47. While living in Tehran during the 1980s, Mary was surprised .............. how
many languages were spoken there.
1) hearing
2) to be hearing
3) had heard
4) to hear

پاسخهای کلیدی
40. 4
41. 2
42. 4
43. 1

44. 4
45. 2
46. 3
47. 4
7

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

48. .............. all the eggs in the basket, the farmer went confidently to the
market, where he hoped to sell them all.
1) Having placed
2) To be placed
3) To have been placed
4) Placing
49. Before she got that new job, Mary .............. a lot of good books, but now
she just doesn’t have the time.
1) ought to be reading
2) used to read
3) had better read
4) will have read
توجه :سؤال  :88برخی مؤسسات گزینۀ  8را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح
باشد! طراح گزینۀ  1را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت.

============================================================
گروه تألیفی-آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی ،با استنـاد به آمار رسمـی سایت
«خانۀ کتاب» ،پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای  69و
 69است.
 -برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب»

( )www.ketab.org.irجستجو کنید.
لینک عناوین ،تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در لینک زیر (از
سایت «خانۀ کتاب») مالحظه بفرمائید:
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی:
t.me/FastZaban

پاسخهای کلیدی
49. 2
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48. 1
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50. Because the traffic was so terrible, by the time we got to the airport, our
airline’s check in counter had ……………....... closed.
1) no more
2) still
3) yet
4) already
51. You’d better go by car rather than take a taxi ……………....... you need to
take John home from hospital.
1) despite
2) in case
3) otherwise
4) however
52. ……………....... who is acquainted with Mary knows that they can always rely
on her.
1) Someone
2) Somebody
3) Everyone
4) Nobody
53. My brother has recovered from the flu, but he is still ……………....... to play
basketball.
1) too weak
2) so weak
3) weak
4) such weak

 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
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 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
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پاسخهای کلیدی
50. 4
51. 2
52. 3

53. 1
54. 4
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54. This supermarket seems to be getting crowded. We ……………....... before
the checkout lines start getting too long.
1) may hurry
2) should have hurried
3) would have arrived
4) had better hurry
55. ……………....... a draw will be any good to us in this game. We have to win
the game, or we’re out of the league cup.
1) Both a loss and
2) Neither a loss nor
3) Either a loss or
4) Not only a loss but also

 با رکورد فروش بیش از یازده هزار جلد در یک سال اخیرFast Grammar کتاب پرفروش

پاسخهای کلیدی
54. 4

55. 2
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Section Two: Structure Part Two
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.
56.
1) John has not heard from Jim lately.
2) Students must get to class on time.
3) It is important to find that letter.
4) I had finished reading the book yesterday.
57.
1) We are about to leave the stadium.
2) Aren’t you going to go with us?
3) I bought an English book to read it.
4) I like to travel by train.
58.
1) Do it yourself.
2) The work tired Jim.
3) Where are you from?
4) My wife is engineer.
59.
1) John seems happy.
2) My brother brought me a gift.
3) The baby was sitting over the floor.
4) You might hurt yourself.

میتوانید به

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی

کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
 (با ارسال پستی به سراسر کشور) مراجعهwww.FastZaban.com
.نمایید
پاسخهای کلیدی
56. 4
57. 3

58. 4
59. 3
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60.
1) He has to repair his automobile.
2) It has been raining since early this morning.
3) I am agree with his argument.
4) There are a lot of interesting things to see in Tehran.
61.
1) My favorite color is black.
2) At last Mary has returned to school.
3) I am happy that the news are good.
4) The final exam is on Monday.
62.
1) Mary didn’t see the movie.
2) I have forgotten this.
3) Which road should I take?
4) It is raining hard last Wednesday.
63.
1) I took a cold yesterday.
2) I think I’ve lost my car key.
3) It is easy for me to get up early.
4) They expect to see me tomorrow.
64.
1) You can download a lot of good software for free.
2) I enjoyed from every word of what your father had said.
3) Fresh air is necessary to good health.
4) Your final grade is partly based on your exam.
65.
1) You’re angry with me.
2) I am very happy because of your happiness.
3) What is it that you are afraid of?
4) John behaves in friendly manner.
 را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح2  برخی مؤسسات گزینۀ:11  سؤال:توجه
. صحیح استnews is . را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت3 باشد! طراح گزینۀ

پاسخهای کلیدی
60. 3
61. 3
62. 4

63. 1
64. 2
65. 4
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

)Fast Bank (EPT
بانک جامع سؤاالت آزمون  EPTادوار گذشته
(جلد دوم -ویرایش دوم)

تألیف :مهرداد زنگیهوندی

انتشارات جنگل

فهرست مطالب
آزمون آذر ماه 7 .................................................................................................................................... ۶۹
پاسخ تشریحی آزمون آذر ماه 02 ............................................................................................................................ ۶۹

آزمون دی ماه 53 ..................................................................................................................................۶۹
پاسخ تشریحی آزمون دی ماه 84 ........................................................................................................................... ۶۹

آزمون بهمن ماه ۹0 ..............................................................................................................................۶۹
پاسخ تشریحی آزمون بهمن ماه 7۹ ........................................................................................................................ ۶۹

آزمون اسفند ماه ۶5 ..............................................................................................................................۶۹
پاسخ تشریحی آزمون اسفند ماه 62۹ ..................................................................................................................... ۶۹

آزمون فروردین ماه 605.......................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی آزمون فروردین ماه 65۹ ................................................................................................................ ۶7

آزمون اردیبهشت ماه 635.....................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی اردیبهشت ماه 634 .........................................................................................................................۶7

آزمون تیر ماه 6۹۹.................................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی آزمون تیر ماه 676 ..........................................................................................................................۶7

آزمون شهریور ماه 645........................................................................................................................ ۶7
پاسخ تشریحی آزمون شهریور ماه 6۶3 .................................................................................................................. ۶7

آزمون مهر ماه 024..............................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی آزمون مهر ماه 060 ........................................................................................................................ ۶7

آزمون آبان ماه 06۹..............................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی آزمون آبان ماه 007 ........................................................................................................................۶7

آزمون آذر ماه 05۶................................................................................................................................ ۶7
پاسخ تشریحی آزمون آذر ماه 088 ......................................................................................................................... ۶7

آزمون دی ماه 035................................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی آزمون دی ماه 0۹5 ........................................................................................................................ ۶7

آزمون بهمن ماه 07۹............................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی آزمون بهمن ماه 047 ..................................................................................................................... ۶7

آزمون اسفند ماه 522............................................................................................................................۶7
پاسخ تشریحی آزمون اسفند ماه 566 ..................................................................................................................... ۶7

آزمون فروردین ماه 50۹....................................................................................................................... ۶4
پاسخ تشریحی آزمون فروردین ماه 55۹ ................................................................................................................ ۶4

حتماً مطالعه نمایید

مقدمه
کسب نمرۀ مناسب در آزمون زبان دکتری یکی از دغدغههای اصلی داوطلبان آزمونهای ،MSRT ،EPT
 MHLEو تولیمو است .سؤال مشترک بسیاری از داوطلبان این است که با وجود مشغلههای دیگر و زمان
اندکی که در اختیار دارند ،چگونه می توانند برای آزمون ،آمادگی الزم را کسب نمایند؟ برای رفع این مشکل
تالش کردم تا منابعی را فراهم کنـم که بتوانند داوطلبان را در کمتـرین زمان ممکن و به بهتـرین شکل مهیای
شـرکت در آزمـون کننـد .در این راستـا ،کتـابهای ( Fast Grammarگـرامـر جـامع آزمـونهای زبــان)،
)( Fast Vocab (EPTواژگان جامع) و ( Fast Readingدرک مطلب جـامع آزمـونهای زبان) را در حجم
مناسب و به شکلی جامع تألیف کردم که با استقبال گرم شما عزیزان ،هر دو ماه یکبار تجدید چاپ میشوند و
در حال حاضر جزو پرفروشترین کتابهای منبع آزمونهای زبان ارشد و دکتری هستند .در قدم بعد ،تالش
نمودیم کتاب حاضر را تحت عنوان )« Fast Bank (EPTبانک جامع سؤاالت  EPTادوار گذشته» تهیه
کنیم.
همانطور که میدانید یکی از بهترین روشهای آمادگی برای یک آزمون ،تمرین و تجزیهوتحلیل آزمونهای
ادوار گذشتۀ آن آزمون است .از اینرو ،تالش کردیم تا مجموعه سؤاالت آزمون  EPTرا گردآوری نموده و با
ارایۀ پاسخهای کامالً تشـریحی-تحلیلی بتـوانیم آن را به منبعی مفید و کامل برای داوطلبان عزیز تبدیل کنیم.
ویرایش جدید کتاب ) Fast Bank (EPTشامل  5022تست  53دورۀ گذشتۀ آزمون (از اسفند  ۶8تا فروردین
 )۶4است و در پاسخ تشریحی به سؤاالت کتاب از نکات ارائهشده در کتابهای  Fast Grammarگرامر جامع
آزمونهای زبان (ویرایش جدید)( Fast Vocab (EPT) ،واژگان جامع) و  Fast Readingدرک مطلب
جامع آزمونهای زبان استفاده شده است.
بخشهای مختلف آزمون EPT

این آزمون دارای  622سؤال (با زمان پاسخگویی  682دقیقه) است و از  8بخش زیر تشکیل میشود:
 .6بخش اول :واژگان که شامل  03تست میشود.
 .0بخش دوم :گرامر و ساختار جمالت که شامل  52سؤال چهارگزینهای و  62سؤال چهارگزینهای تشخیص
جملۀ نادرست است.
 .5بخش سوم :درک مطلب که شامل  02سؤال درک مطلب (معموالً در قالب  8متن) است.
 .8بخش چهارم :کلوز تست که شامل  63سؤال چهارگزینهای است.
برای بخش واژگان ،به ترتیب کتابهای  328واژه ،واژگان ضروری تافل و  6622واژه حائز اهمیت هستند.
پس از تجزیهوتحلیلی که انجام دادیم ،به این نتیجه رسیدیم که حدود  32درصد سؤاالت این بخش از کتاب
 328واژه مطرح میگردد و مابقی عمدتاً از لغات پایه (دبیرستان) ،کتابهای واژگان ضروری تافل و [تعـداد
بسیـار کمـی از]  6622واژه مطرح میشوند .جالب است بدانید که کتابهـای  Fast Vocab Konkurو
) Fast Vocab (EPTواژگان جامع  EPTما با دربرداشتن لغات دبیرستان ،همۀ لغات  ،328لغات مهم
کتابهای واژگان ضروری تافل و  6622و لغات دورههای گذشتۀ  EPTبا اولویتبندی لغات پرتکـرارتر آزمـون
میتوانند کمـک زیادی به داوطلبان این آزمون کنند .در کتاب ) Fast Vocab (EPTتالش شده تا داوطلبان

را از هر نظر از مطالعۀ منابع دیگر بینیاز کنیم و با متمرکز کردن آنها بر روی یک منبع کامل و با حجم مناسب،
راه آنها را در مسیر قبولی هموار نماییم.
برای تسلط بر بخش گرامر که بهنوعی مهمترین بخش آزمون است نیز توصیه میشود ویرایش جدید کتاب
 Fast Grammarگرامر جامع آزمونهای زبان که با حجمی مناسب ،تمامی نکات مورد نیاز برای پاسخگویی
به تستهای گرامر آزمون  ،EPTو نیز تکنیکها و نمونه سؤاالت آزمون را در بر میگیرد ،را بهدقت مطالعه
نمایید .پس از بررسـیهای صورتگرفته ،به این نتیـجه رسیـدیم که با مطالعۀ دقیق ویرایـش جـدید کتاب
 ،Fast Grammarداوطلبان توانایی پاسخگویی به بیش از  ۶3درصد سؤاالت بخش گرامر را خواهند داشت.
مهمترین بخشهای کتاب  Fast Grammarدر آزمونهای ادوار گذشته ،به ترتیب بخشهای ،3 ،6 ،۶ ،62
 68 ،60 ،6۹ ،7 ،۹ ،4 ،5 ،8و  63بودهاند.
برای تسلط بر بخش درک مطلب نیز توصیه میشود کتاب  Fast Readingدرک مطلب جامع آزمونهای
زبان را که راهنمای کامل تافل النگمـن و کتاب تافـل ریدینـگ فلـش است و نمـونه تستهای آزمون را در
بر میگیرد ،را مطالعـه نمایید .پس از بررسیهای صورتگرفتـه ،به این نتیـجه رسیدیم که با مطالعۀ کتـاب
 ،Fast Readingداوطلبان بهراحتی توانایی پاسخگویی به سؤاالت این بخش را خواهند داشت .همچنین،
دریافتیم که مهمترین بخشهای کتاب  Fast Readingدر آزمونهای ادوار گذشته ،به ترتیب بخشهای ،5
 8 ،0و  6بودهاند .در قسمت پاسخنامه ،لغات مهم و پرتکرار متنها با رنگ قرمز مشخص شدهاند .توصیه میشود
این لغات را به ذهن بسپارید.
برای تسلط بر بخش کلوز تست نیز توصیه میشود نکات زیر را بهدقت مطالعه نمایید:
کلوز تست ،قسمتی از یک متن است که برخی از کلمات آن حذف شدهاند و داوطلب بایستی کلمات مناسب
را از بین گزینهها انتخاب نموده و در جاهای خالی قرار دهد .پاسخگویی به این نوع تستها مستلزم توانایی
درک بافت متن و تسلط بر واژگان و گرامر است .میتوان گفت که این بخش جزو بخشهای دشوار آزمونها
محسوب میشود؛ زیرا همانطور که اشاره شد ،سؤاالت این بخش ترکیبی از گرامر و واژگان بوده و نیازمند درک
کلی داوطلب از کل متن و ایدۀ اصلی و بافت کلی آن است .دقت کنید که برای پاسخ به این سؤاالت ،شما
بایستی به جمالت قبل و بعد نیز توجه کنید.
مباحث گرامری که در این بخش از آزمون حائز اهمیت هستند ،عبارتند از:
 زمان کلی متن ،انواع زمانها و قیدهای نشانۀ آنها حروف اضافۀ مناسب برای هر فعل یا کلمه ضمایر فاعلی ،ضمایر مفعولی ،ضمایر انعکاسی و تفاوت صفات ملکی با ضمایر مِلکی و جایگاه و کاربرد آنهادر جمله
 مطابقت فاعل و فعل جایگاه فاعل ،فعل و مفعول در جمله اَشکال فعلی مختلف (اسم مصدر ،مصدر با  ،toشکل سادۀ فعل) و کاربردهای آنها -ربطدهندههای مورد استفاده در انواع جملهوارهها

 ساختارهای مجهولی  collocationها «همنشینی کلمات»برای حل سؤاالت کلوز تست مرحلۀ اول آشنایی با موضوع متن است .برای این کار ،متن را بهسرعت و بطور
دقیق مطالعه کنید تا موضوع و تم متن را درک کنید .با انجام این کار ،پاسخگویی به سؤاالت بسیار ساده خواهد
شد و شما میتوانید لغات و گزینههایی که برای جای خالی مناسبتر هستند را انتخاب کنید .بدلیل اینکه کلوز
تستها یک تِم داستانی را دنبال میکنند ،تکنیکهایی که برای درک مطلب در کتاب Fast Reading
ارائهشده ،در این تستها نیز مفید خواهند بود.
به خاطر داشته باشید که همۀ جمالت متن با یکدیگر در ارتباط هستند و هیچ جملهای را جدای از متن در
نظر نگیرید .در پاسخ به سؤاالت واژگان این بخش ،به مقولۀ دستوری (اسم ،فعل ،صفت ،قید ،ضمیر ،حرف
اضافه ،حرف تعریف یا ربطدهنده بودن) کلمهای که بایستی در جای خالی قرار گیرد ،توجه کنید.
همچنین ،توصیه میکنم تا جاییکه میتوانید به خواندن متن و مخصوصاً متون علمی و آکادمیک بپردازید .با
این کار ،انگلیسی عمومی شما با سرعت بیشتری تقویت خواهد شد.
در پایان ،خداوند را سپاس میگویم که توفیق تهیۀ این اثر را عنایت نمود و امیدوارم با این کار توانسته باشیم
خدمتی هرچند کوچک به هموطنان گرامی کرده باشیم .از همکاران تالشگرمان در کلیۀ واحدهای انتشارات
جنگل نیز که با دقت و کیفیت مثالزدنی مراحل چاپ کتاب را انجام میدهند ،کمال تشکر را دارم .ضمن آرزوی
موفقیت و بهروزی یکایک داوطلبان ،دانشجویان و مدرسین گرامی ،از شما تقاضا دارم هرگونه پیشنهاد و انتقادی
که میتواند در جهت بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راههای ارتباطی زیر با من در میان بگذارید.
www.FastZaban.com
e-mail: mehrdad@fastzaban.com
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برای دریافت سؤاالت آزمونهای  EPTهر ماه با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل آزمون،
به وبسایت  www.FastZaban.comیا کانال تلگرامی ما
 t.me/FastZabanمراجعه نمایید.

کتاب پرفروش Grammar

( Fastگرامر جامع آزمونهای زبان) (چاپ هشتم)

قسمتهای مختلف این کتاب به شرح زیر است:
 .6توضیح نکات درس به زبان ساده
 .0در آزمون :در این قسمت ،نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمونهای مختلف عنوان شده است .همچنین،
مثالهایی از آزمون با ذکر نکات ارائه شده است.
 .5قسمت  : Sample Testدر انتهای هر بخش ،یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل سؤاالتی است که
در آزمونها از مباحث آن بخش بطور مکرر مطرح شدهاند .پاسخهای تشریحی این سؤاالت را میتوانید در انتهای
کتاب مطالعه نمایید .سؤاالت این قسمت ،تستهای ادوار گذشته تا اسفند  ۶7را شامل میشود.
 .8آزمونهای جامع کتاب  ،Kitآزمونهای کنکور سراسری  3سال گذشته ،تستهای منتخب از مباحث پرتکرار
آزمونهای ادوار گذشتۀ  EPT ،MSRTو  :...در انتهای کتاب آزمونهای جامع ،سؤاالت آزمونهای سراسری
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای مختلف ،تستهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونهای ادوار گذشتۀ
 MHLE ،MSRT ،EPTو تولیمو قرار داده شده است .برای همۀ سؤاالت ،پاسخهای کامـالً تشریحی ارائه
گردیده و دلیل درستی یا نادرستی هر چهار گزینه تشریح گردیده است.
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🔍 تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون اردیبهشت ماه :98
از مجموع سؤاالت بخش گرامر آزمون  EPTاردیبهشت ماه  ،۶4تعداد:
 66تست از نکات مربوط به فعل و زمانها (بخش ،)Fast Grammar 62
 ۹تست از نکات مربوط به صفتها و قیدها (بخش  ۶کتاب)،
 3تست از نکات مربوط به انواع جملهوارهها (بخش  3کتاب)،
 5تست از نکات مربوط به مطابقت فاعل و فعل (بخش ،)7
 5تست از نکات مربوط به انتخاب کلمات (بخش  63کتاب)،
 5تست از نکات مربوط به حروف اضافه (بخش ،)65
 0تست از نکات مربوط به معلوم و مجهول (بخش ،)60
 0تست از نکات مربوط به حروف تعریف (بخش ،)0
 6تست از نکات مربوط به ساختارهای شرطی و ( wishبخش ،)6۹
 6تست از نکات مربوط به اجزاء جمله (بخش ،)8
 6تست از نکات مربوط به ضمیر (بخش  ،)5و
 6تست از نکات مربوط به ساختارهای همسان (بخش )4
از مباحث کتاب  Fast Grammarبودند.

توجه :این قسمت بخشی از کتاب بانک سؤاالت  EPTبا پاسخ
تشریحی استاد مهـرداد زنگیـهوندی است.
t.me/FastZaban
 .0۹گزینۀ [ 5مبحث کاربرد حروف تعریف] هنگام اشاره به چیزهایی که تنها یکی از آنها وجود دارد ،بایستی از
حرف تعـریف  theاستفاده شود .بنابراین ،قبـل از « worldجهـان» بایستی از حرف تعـریف  theاستفاده
شود .گزینههای  6و  8بدلیل نداشتن  theفوراً رد میشـوند .در گزینۀ  0هم بعد از  ofو قبـل از  worldبه
 theنیـاز داریم .پاسـخ ،گزینـۀ  5است که با انتخاب آن« whole ،کلِ» هم نقش صفت دارد (بخش  0کتاب
( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم).
ترجمه« :اگر گرمشدن جهانی باعث باال آمدن سطح اقیانوسها شود ،کلِ جهان دچار مشکل خواهد شد».
 .07گزینۀ [ 0مبحث کاربرد انواع جملهوارهها و زمانها] بعد از ربطدهندۀ قیدی زمان  whenبه جملهواره
(فاعل و فعل) نیاز داریم he .فاعل است و در جای خالی فقط به یک فعل نیاز داریم (بخش  ،3درس دوم کتاب
 .)Fast Grammarدر گزینۀ  falling ،6فعلواره است و نمیتواند نقش فعل را بهعهده گیرد (بخش  8کتاب).
پس 6 ،رد میشود .با توجه به قانون تطابق زمانها ،کاربرد زمان حال سادۀ  fallبههمراه زمان گذشتۀ سادۀ
 wasنادرست خواهد بود .پس 8 ،هم رد میشود .با توجه به نکتۀ کاربرد زمان گذشته با  ،whenگزینۀ 0
بهترین پاسخ است (بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم روی این نکته تأکید کردهام).
ترجمه« :زمانیکه جان در یک چاله افتاد ،به جاده توجه نمیکرد».
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 .04گزینۀ [ 8مبحث اَشکال فعلی] بعد از  be worthبایستی از شکل  ingدار فعل استفاده شود .پاسخ ،گزینۀ
 8است (بخش  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :ماشین به حدی خسارت دیده بود که مکانیک گفت که ارزش تعمیر را ندارد».
 .0۶گزینۀ [ 5مبحث انواع جملهوارهها] در اینجا ،دو فعل داریم wonder :و  .managesپس ،با دو جملهواره
مواجهیم و به یک ربطدهندۀ مناسب نیاز داریم .دقت کنید که جای خالی بعد از فعل  wonderقرار گرفته و با
یک جملهوارۀ اسمی در نقش مفعول مواجه هستیم since .ربطدهندۀ قیدی است ،نه اسمی .پس ،گزینۀ  8رد
میشود how .به معنی «چگونه» صحیح است (بخش  ،3درس سوم کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست
 0۶اسفند .)۶7
ترجمه« :از آنجاییکه جان در مکزیک زندگی میکند و نمیتواند اسپانیایی صحبت کند ،در شگفتم که چگونه
میتواند خریدهایش را انجام دهد».
 .52گزینۀ [ 5مبحث کاربرد  ]wishنکتۀ طالیی :فعل بعد از  wishنباید در زمانهای حال یا آینده باشد.
بنابراین ،گزینههای  0 ،6و  8رد میشوند (بخش  6۹کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم روی
این نکته تأکید کردهام( ).مشابه تست  ۹8فروردین .)۶4
ترجمه« :ای کاش مجبور نبودم به جیم بگویم که برای تیم بیسبال انتخاب نشده است».
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 .56گزینۀ [ 6کاربرد ضمایر انعکاسی] از ضمایر انعکاسی میتوان بهعنوان مفعول فعل و در زمانیکه فاعل و
مفعول یکسان هستند ،استفاده کرد .پاسخ ،گزینۀ  6است (بخش  5کتاب .)Fast Grammar
ترجمه « :جیم ،در حالیکه بیهدف پیادهروی میکرد ،خودش را در محله ای دید که مادرش به او هشدار داده
بود به آنجا نرود».
 .50گزینۀ [ 8مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهول] بعد از فاعل  beginningبه فعل نیاز داریم .گزینههای
 6و  5فعلواره هستند و هر دو رد میشوند (بخش  8کتاب گرامر) .بدلیل آنکه فاعل انجامدهندۀ کار فعل نیست،
به فعل مجهولی نیاز داریم .پاسخ ،گزینۀ  8است (بخشهای  8و  60کتاب ( )Fast Grammarعیناً مشابه
تست  36اسفند .)۶7
ترجمه« :حاال ،هر روز شروع باران شدید پیشبینی میشود؛ بنابراین ،در چند روز اخیر ،کشاورزان در حال آماده
کردن مزارعشان بودهاند».
 .55گزینۀ [ 0مبحث کمیتسنجها] « two English booksدو کتاب انگلیسی» برای ما کلید است.
تحلیل گزینهها:
با توجه به مفهوم ،از  eachو  everyنمیتوان استفاده کرد و گزینههای  6و  5رد میشوند .فعل بعد از both
«هر دو» ،بایستی به شکل جمع باشد was .مفرد است؛ پس ،گزینۀ  8هم رد میشود neither .به معنی «(از
دوتا) هیچکدام؛ نه این ،نه آن» بوده و بعد از آن از فعل مفرد استفاده میشود .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخشهای
 6و  7کتاب .)Fast Grammar
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ترجمه« :معلمم دو کتاب انگلیسی به من داد که تصور میکردم بتوانم بخوانم ،ولی ،در واقع ،هیچیک از آن دو
مناسب سطح من نبود».
 .58گزینۀ [ 6مبحث صفتها] با مقایسۀ دو چیز ) (both of the jobsمواجهیم؛ شکل تفضیلی صفتهای
چندبخشی [اینجا  ]suitableاز طریق اضافه کردن  moreبه قبـل از آنها ساخته میشود .شکل صحیـح
 more suitableاست .پاسخ ،گزینۀ  6است (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم
روی این نکته تأکید کردهام).
ترجمه « :هر دو پیشنهاد کاری جالب هستند ،ولی موقعیت (جایگاه) کرمان بنظر میرسد برایم مناسبتر باشد».
 .53گزینۀ [ 5مبحث ضمائم پرسشی] در ضمائم پرسشی ،فعل کمکی با فعل (کمکی) جملۀ اصلی مطابقت
می کند ،با این تفاوت که اگر جملۀ اصلی مثبت باشد ،در «ضمیمۀ پرسشی» از فعل کمکی منفی ،و اگر جملۀ
اصلی منفی باشد ،در «ضمیمۀ پرسشی» از فعل کمکی مثبت استفاده میشود .با توجه به منفی بودن ،haven’t
در جای خالی بایستی از ضمیمۀ پرسشی  have youاستفاده شود (بخش  62کتاب .)Fast Grammar
(مشابه تست  ۹6اسفند .)۶7
ترجمه« :تو کتاب جدیدی که بهشدت مورد تحسین واقع شده را نخواندهای ،اینطور نیست؟»
 .5۹گزینۀ [ 0مبحث اَشکال صفتها] بدلیل وجود کلید [ have experiencedزمان حال کامل] در صورت
سؤال ،بایستی از صفت عالی استفاده شود .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarدر دورۀ
فشرده و کالس آف الین هم عرض کردم که از نکات موجود در صفحات  4۹و  47کتاب Fast Grammar
حتماً در آزمون تست مطرح خواهد شد).
ترجمه« :ترسناکترین لحظهای که تابحال تجربه کردهام زمانی بود که دیدم پسرم روی لبۀ پنجرۀ طبقۀ سوم
نشسته است».

کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی:
t.me/FastZaban
 .57گزینۀ [ 6کاربرد قیدها] با توجه به مفهوم ،گزینۀ  6صحیح است barely .به معنی «فقط؛ بهسختی» است.
ترجمه« :در هنگام ازدواج ،مِری تنها  64سال سن داشت ،و حاال در  82سالگی ،مادربزرگ شده است».
 .54گزینۀ [ 6مبحث فعل] از  should have + ppبرای توصیه به انجام کار متفاوتی در زمان گذشته استفاده
میشود .از این الگو زمانی استفاده میشود که بخواهیم بگوییم فرد کار درستی انجام نداده و بهنوعی به یک
ابراز پشیمانی اشاره میشود (یعنی بهتر بود کاری انجام میشد ،ولی نشده یا بالعکس) .پاسخ ،گزینۀ  6است
(بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست  37شهریور  5۶ ،۶7دی  ۶7و  85فروردین .)۶4
ترجمه « :جان در امتحانش قبول نشد ،چون زمانیکه بایستی درس میخواند ،اغلب با دوستانش بیرون بود».
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 .5۶گزینۀ  5از اصطالح « such asمانندِ» برای مثال آوردن استفاده میشود .پاسخ ،گزینۀ  5است .با یک
جملهواره (یک فاعل و یک فعل) مواجهیم؛  football matchesفاعل و  can attractفعل ما هستند .پس،
ربطدهندۀ قیدی  so thatدر گزینۀ  6رد میشود (بخش  ،3درس دوم کتاب گرامر) example .اسم
قابلشمارش مفرد بدون شناسه و نادرست است؛ پس ،گزینۀ  0هم رد میشود (بخش  0کتاب گرامر).
ترجمه« :بازیهای فوتبال مهم در ایران ،مانند فینال لیگ قهرمانان آسیا ،میتوانند توجه مخاطبین تلویزیون
سراسر کشور را به خود جلب کنند».
 .82گزینۀ [ 8کاربرد صفتها] پاسخ ،گزینۀ  8است که با انتخاب آن ،با یک الگوی برابری صفتها مواجه
خواهیم بود .در واقع ،دو موقعیت زمانی (جهان امروز و جهان دوران کودکی آقای جانسون) با یکدیگر مقایسه
شدهاند (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarدر آموزش ویدئویی هم روی این نکته تأکید کردهام( ).مشابه
تست  84فروردین .)۶4
ترجمه« :آقای جانسون احساس میکند که جهان امروز بهاندازۀ جهان دوران کودکیاش امن نیست».
 .86گزینۀ [ 0مبحث معلوم و مجهول] با توجه به وجود  byقبل از انجامدهندۀ کار بعد از جای خالی ،به حالت
مجهول نیاز داریم؛ پس ،گزینههای  6و  5بدلیل نداشتن شکلی از [ beکه وجود آن در همۀ ساختارهای مجهولی
الزامی است] ،رد میشوند [حالت معلوم دارند].
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توجه :وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی (بخش  60کتاب :)Fast Grammar
قسمت سوم فعل ) + (p.p.شکلی از فعل  + to beفاعل
با توجه به تم زمانی جمله و قانون تطابق زمانها ،به زمان گذشتۀ ساده نیاز داریم .پس ،گزینۀ  8هم رد میشود
(بخش  60کتاب).
ترجمه« :خوشبختانه ،زمانیکه جیم داشت سقوط میکرد ،توسط کارگرهای ساختمانی دیده شد و بنابراین ،فوراً
او را نجات دادند».
 .80گزینۀ [ 8کاربرد  ]would ratherبعد از « would ratherترجیح دادن» از شکل سادۀ فعل استفاده
میشود .با توجه به کاربرد « preferترجیح دادن» در ابتدای جمله ،گزینۀ  8صحیح است (بخش  62کتاب
.)Fast Grammar
ترجمه« :برخی از مردم اطمینان خاطر حقوق منظم را ترجیح میدهند ،ولی برخی دیگر ترجیح میدهند
کسبوکار خود را آغاز کنند».
 .85گزینۀ [ 6کاربرد قیدها] در جای خالی ،به یک قید برای کل جمله نیاز داریم .پاسـخ ،گزینۀ  6است .از
« furthermoreعالوهبراین» برای اضافه کردن اطالعات استفاده میشود« however .با اینحال ،با این
وجود» برای بیان مغایرت بکار میرود« therefore .بنابراین ،در نتیجه» برای نتیجهگیری بکار میرود (بخش
 8کتاب .)Fast Grammar

بانک جامع سؤاالت EPT
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ترجمه« :شیراز بناهای تاریخی منحصربفرد زیادی دارد؛ عالوهبراین ،شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران
است».
 .88گزینۀ [ 8مبحث فعل] از  should have + ppبرای توصیه به انجام کار متفاوتی در زمان گذشته استفاده
میشود .از این الگو زمانی استفاده میشود که بخواهیم بگوییم فرد کار درستی انجام نداده و بهنوعی به یک
ابراز پشیمانی اشاره میشود (یعنی بهتر بود کاری انجام میشد ،ولی نشده یا بالعکس) .پاسخ ،گزینۀ  8است
(بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست  37شهریور  5۶ ،۶7دی  ۶7و  85فروردین .)۶4
ترجمه« :بعد از چند هفته کلنجار با افعال بیقاعدۀ زبان فرانسه ،جیم دریافت که نبایستی این رشته را انتخاب
میکرد».
 .83گزینۀ [ 0مبحث فعل و معلوم و مجهول] با توجه به قید  right nowبه زمان حال استمراری نیاز داریم؛
گزینههای  6و  8رد میشوند .بدلیل آنکه فاعل انجامدهندۀ کار فعل نیست ،به فعل مجهولی نیاز داریم؛ گزینههای
 5و  8رد میشوند .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخشهای  62و  60کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :هماکنون ،جلسۀ مهمی در حال برگزاری است که در آن کارگروه قصد دارد در مورد آیندۀ طرحم
تصمیمگیری کند».
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برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر ،درک مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد
مهـرداد زنگیـهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

 .8۹گزینۀ [ 5مبحث فعل] در جای خالی به یک فعل مناسب نیاز داریم .با توجه به مفهوم ،پاسخ ،گزینۀ  5است
(بخش  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :سینمای محلی دارد مخاطبانش را از دست میدهد ،زیرا بیشتر مردم ترجیح میدهند به سینمای بزرگتر
خارج شهر بروند».
 .87گزینۀ [ 8مبحث اَشکال فعلی] بعد از صفت [اینجا  ]surprisedبایستی از مصدر با  toاستفاده شود.
بنابراین ،پاسخ ،گزینۀ  8است (بخش  62کتاب .)Fast Grammar

پاسخ تشریحی آزمون اردیبهشت ماه ۶4
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ترجمه« :زمانیکه مِری در دهۀ  6۶42در تهران زندگی میکرد ،از اینکه میشنید این همه زبان در آنجا صحبت
میشد ،متعجب بود».
 .84گزینۀ [ 6مبحث انواع جملـهوارهها] با یک جملهوارۀ وصفـی کوتاهشـده مواجهیـم .در صـورت سـؤال،
 the farmerفـاعل و  wentفعـل است.
حال به سراغ گزینهها میرویم:
گزینۀ  0و  5نمیتوانند صحیح باشند؛ زیرا مصدر با  toدر حالت کوتاهشده کاربرد ندارد.
پاسخ ،گزینۀ  6است .در اصل:
The farmer, who had placed all the eggs in the basket, went to the market, where
he hoped to sell them all.

بوده که پس از کوتاه شدن و حذف ربطدهندۀ وصفی  whoو تبدیل فعل به شکل  ingدار ،بصورت زیر در
میآید:
… having placed all the eggs in the basket, the farmer went to the market,

(بخش  ،3درس چهارم کتاب ( .)Fast Grammarمشابه تست  57اسفند .)۶7
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در دورۀ فشرده و کالس ویدئویی قبل از آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.
ترجمه« :کشاورز که همۀ تخممرغها را در سبد گذاشته بود ،مصمم و با این امید به بازار رفت که همۀ آنها را
بفروشد».
 .8۶گزینۀ [ 0کاربرد  ]used toاز « used toپیش از این ،سابقاً» قبل از شکل سادۀ فعل و برای اشاره به
عملی که در گذشته بصورت عادت یا مکرر ًا انجام میشده ،ولی در زمان حال دیگر انجام نمیشود ،استفاده
میشود .پاسخ ،گزینۀ  0است (بخش  63کتاب  .)Fast Grammarدر دورۀ فشرده و کالس ویدئویی قبل از
آزمون هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم( .مشابه تست  84اسفند ).۶7
ترجمه « :مِری ،پیش از اینکه آن شغل جدید را بدست آورد ،عادت داشت کتابهای زیادی بخواند ،ولی اکنون
دیگر وقت [آزاد] ندارد».
 .32گزینۀ [ 8کاربرد قیدها] در زمان گذشتۀ کامل [اینجا  ]had closedمیتوان از قید « alreadyتا آن
موقع» استفاده کرد .با توجه به مفهوم ،تنها گزینۀ  8صحیح است (بخشهای  ۶و  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه « :از آنجاییکه ترافیک بسیار بد بود ،زمانیکه به فرودگاه رسیدیم ،گیشۀ پذیرش شرکت هواپیمایی ما تا
آن موقع بسته بود».
 .36گزینۀ [ 0کاربرد ربطدهندههای قیدی] در صورت تست ،دو فعل ( had better goو  )needداریم؛ پس،
با دو جملهواره مواجهیم .در جای خالـی به یک ربطدهنـدۀ مناسب نیاز داریم .گزینۀ  ،6یک حرف اضافه است
و فوراً رد میشود .با توجه به مفهـوم ،بهترین پاسخ ،گزینـۀ  0است .از  in caseبهعنوان ربطدهندۀ بیان شرط
استفاده میشود (بخش  ،3درس دوم کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این
تست را حل کردیم( ).مشابه تست  30فروردین ).۶4
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ترجمه« :بهتر است بجای تاکسی گرفتن با ماشین [خودت] بروی ،شاید الزم باشد جان را از بیمارستان به خانه
ببری».
 .30گزینۀ [ 5کاربرد ضمایر] « everyoneهر کس ،همه» پاسخ صحیح است.
از « someoneشخصی» برای اشاره به یک شخص خاص و از « somebodyفردی» برای اشاره به یک
فرد در حالت کلی استفاده میشود .در نتیجه ،کاربرد  somebodyکلیتر است.
« nobodyهیچکس» منفی است و با توجه به مفهوم رد میشود (بخش  7کتاب .)Fast Grammar
نکتۀ مهم :بعد از هر  8گزینۀ فقط از فعل مفرد میتوان استفاده کرد .در اینجا is ،مفرد است؛ ولی کمکی به
رد گزینهها نمیکند.
ترجمه« :هر کس که با مِری آشنایی دارد ،میداند که همیشه میتوانند به او تکیه کنند».
 .35گزینۀ [ 6کاربرد قیدها] با توجه به الگوهای زیر از بخش  63کتاب :Fast Grammar
 so ... thatو  such ... thatهر دو به معنی «آنقدر… که» هستند ،ولی در ساختارهای متفاوتی بکار میروند:
جملهواره  + that +صفت /قید so +
جملهواره  + that +اسم  +صفت such + (a/an) +

گزینۀ  0بدلیل نداشتن [جملهواره  ]that +و گزینۀ  8بدلیل نداشتن اسم ،رد میشوند .با توجه به مفهوم و این
نکته که بعد از قید « tooخیلی» (که بار معنایی منفی دارد) از صفت و سپس مصدر با  toاستفاده میشود،
گزینۀ  6صحیح است (بخشهای  ۶و  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه « :سرماخوردگی برادرم بهبود پیدا کرده ،ولی هنوز ضعیفتر از آن است که [بتواند] بسکتبال بازی کند».

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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 .38گزینۀ [ 8مبحث اَشکال فعلی] تِم زمانی جمله ،زمان حال است .بنابراین ،گزینههای  0و  5که گذشتۀ افعال
وجهی محسوب میشوند ،فوراً رد گزینه میشوند .از فعل وجهی  mayهم برای اشاره به احتمال انجام یک کار
استفاده میشود .پس ،گزینۀ  6هم رد میشود .از  had betterبرای توصیه به انجام یک کار استفاده میشود.
پاسخ ،گزینۀ  8است (بخش  62کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :بنظر میرسد این سوپرمارکت در حال شلوغ شدن است .بهتر است پیش از آنکه صفهای پرداخت
پول طوالنی شوند ،عجله کنیم».
 .33گزینۀ [ 0مبحث کاربرد ربطدهنـدههای دوتـایی] با توجه به مفهوم ،گزینۀ  0صحیح است (بخش  4کتاب
( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده( ).مشابه تست  38بهمن ).۶7
ترجمه« :در این بازی ،نه باخت و نه مساوی برای ما فایدهای نخواهند داشت .ناچاریم بازی را ببریم ،وگرنه از
[کورس قهرمانی] لیگ خارج خواهیم شد».
 .3۹گزینۀ [ 8مبحث زمانهای فعلی] با توجه به قید زمان گذشتۀ سادۀ  yesterdayدر گزینۀ  ،8به زمان
گذشتۀ ساده نیاز داریم و کاربرد زمان گذشتۀ کامل  had finishedنادرست است .شکل صحیح I finished
است (بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده).
ترجمه« :دیروز خواندن کتاب را به اتمام رساندم».
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 .37گزینۀ [ 5کاربرد ضمایر و حشو] در گزینۀ  ،5ضمیر مفعولی  itحشو و اضافی است و بایستی از جمله حذف
شود (بخش  63کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :یک کتاب انگلیسی خریدم که مطالعه کنم».
 .34گزینۀ [ 8مبحث حـروف تعریف] قبل از اسـامی قابلشمـارش مفـرد بایستی حتماً از یکی از حـروف
تعریـف ) (a/an, theیا یک پیشرو اسمی مانند صفات ملکی ،یا  everyو  eachاستفاده شود (بخش  0کتاب
 .)Fast Grammarبنابراین ،در گزینۀ  8قبل از اسم قابلشمارش مفرد « engineerمهندس» بایستی از
حرف تعریف  anاستفاده شود( :در کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده).
(مشابه تست  ۹6فروردین  ۶4و  ۹0اسفند ).۶7

My wife is an engineer.

 .3۶گزینۀ [ 5مبحث حروف اضافه] در گزینۀ  ،5بجای حرف اضافۀ  overبایستی از حرف اضافۀ  onاستفاده
شود (بخش  65کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :نوزاد روی کف اتاق نشسته بود».
 .۹2گزینۀ  5قبل از  agreeنبایستی از فعل کمکی ( beو مشتقات آن) استفاده شود (عیناً همان نکتۀ باالی
صفحۀ  ،683بخش  65کتاب  .)Fast Grammarبنابراین ،پاسخ ،گزینۀ  5است( .در کالس آموزش ویدئویی
هم مشابه این تست حل شده).
ترجمه« :با استدالل او موافقم».

کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی:
t.me/FastZaban
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 .۹6گزینۀ [ 5مبحث مطابقت فاعل و فعل] در زبان انگلیسی« news ،خبر؛ اخبار» یک اسم غیرقابلشمارش
است و بایستی بعد از آن ،همیشه از فعل مفرد استفاده شود .در گزینۀ  ،5کاربرد فعل جمع  areنادرست است و
بجای آن بایستی از فعل مفرد  isاستفاده شود (بخش  7کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی
هم روی این نکته بسیار تأکید کردم).
ترجمه« :خوشحالم که خبر ،خوب است».
توجه :برخی مؤسسات گزینۀ  0را بهعنوان پاسخ این تست درج کردهاند که هرگز نمیتواند صحیح باشد! طراح
گزینۀ  5را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت.
 .۹0گزینۀ [ 8مبحث زمانهای فعلی] با توجه به قید زمان گذشتۀ سادۀ  last Wednesdayدر گزینۀ  ،8به
زمـان گذشتـۀ سـاده نیـاز داریم و کاربرد زمان حال استمـراری  is rainingنادرست است .شکـل صحیح
 was rainingاست (بخش  62کتاب ( .)Fast Grammarدر کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست
حل شده).
ترجمه« :چهارشنبۀ گذشته ،باران شدیدی میبارید».
 .۹5گزینۀ  6دو اصطالح رایج که به معنی «سرما خوردن» هستند catch/ get a cold ،هستند؛ عالوه براین،
از  takeهم می توان استفاده کرد ،ولی دقت کنید که بعد از  takeدیگر نمیتوان از حرف تعریف  aاستفاده
کرد .بنابراین ،در گزینۀ  ،6بجای  took a coldبایستی از  took coldاستفاده شود.
ترجمه« :دیروز سرما خوردم».
 .۹8گزینۀ [ 0مبحث حروف اضافه] همانطور که همیشه در کالسها تأکید میکنم ،بعد از فعل « enjoyلذت
بردن از» نبایستی از حرف اضافۀ ( fromیا دیگر حروف اضافه) استفاده شود .بنابراین ،در گزینۀ  ،0حرف اضافۀ
 fromبایستی از جمله حذف شود (بخش  65کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :از تک تک کلماتی که پدرت گفته بود لذت بردم».

 .۹3گزینۀ [ 8مبحث صفتها و قیدها] « friendlyصمیمی ،خوشبرخورد» یک صفت است (که اتفاقاً مانند
قیدهای حالت  -lyدارد) .حالت قیدی  ،friendlyبصورت  in a friendly mannerاست .بنابراین ،در گزینۀ
 ،8کاربرد  friendly mannerنادرست است (بخش  ۶کتاب ( .)Fast Grammarاز این نکته در تست 50
آزمون  EPTاسفند  ۶۹هم استفاده شده بود).
ترجمه « :جان بطور دوستانهای رفتار میکند /خوشبرخورد است».
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از همین مؤلف:

کتاب )Vocab (EPT

( Fastواژگان جامع ( )EPTچاپ چهارم)

✔ شامل:

☑ لغات دورۀ دبیرستان
☑ لغات کتاب 328
☑ لغات کتاب واژگان ضروری تافل
☑ لغات کتاب  6622واژه

☑ مبتنی بر روش یادگیری پایدار الیتنر

کتاب )( Fast Vocab (EPTواژگان جامع ( )EPTچاپ چهارم)

به همراه:

بیش از  8۰۰جمله با ترجمۀ فارسی
بیش از  ۱۵۰۰کلمۀ مترادف
تلفظ  IPAلغات بههمراه آموزش
دستهبندی موضوعی لغات
مترادفها و متضادهای لغات

کلمات همخانواده
حروف اضافۀ لغات اصلی
نکات تستی و نکات کاربردی
اولویتبندی لغات مهمتر
آزمونهای طبقهبندیشده و آزمونهای جامع با پاسخ تشریحی

برای تهیۀ کتابهای ما و دریافت نمونه سؤاالت آزمونها و مطالب آموزشی و همچنین
بهرهگیری از مشاورۀ تخصصی رایگان ،میتوانید به وبسایت اینترنتی ما به نشانی
) (FastZaban.comمراجعه کنید.

از همین مؤلف:

کتاب ( Fast Vocab Konkurلغات دبیرستان و کنکور)

✔ شامل:
☑ لغات مهم دبیرستان و کنکور
☑ تلفظ لغات بههمراه آموزش کامل
☑ ترجمۀ دقیق و روان لغات بههمراه مثالهای نمونه و ترجمۀ آنها

برای دریافت سؤاالت آزمونهای  EPTهر ماه با پاسخ کامـالً تشریحی و
تحلیل آزمون ،به وبسایت  www.FastZaban.comیا
کانال تلگرام ما
 @FastZabanمراجعه نمایید.

Section Three: Reading Comprehension
Passage 1
More people get hurt snowboarding than any other outdoor activity,
accounting for a quarter of emergency room visits. According to researchers,
following snowboarding, sledding and hiking are major causes of injuries. The
most common problems were broken bones and sprains, accounting for half of
all cases.
The researcher Greenspan said: “We want people to participate in outdoor
activities. But we want people to recognize that there is cause for concern, and
people can and do get injured.” She further said that injuries can be avoided
through planning and preparation making sure your fitness level and skills match
the activity and using proper equipment.
Greenspan also mentioned that the study is the first to look at injuries from
all activities, instead of individual sports or geographic areas. The researchers
looked at data on juries from outdoor activities treated at 63 hospitals in 2004
and 2005. They calculated that almost 213.000 people were treated yearly for
such injuries nationwide. About half of those injured are young between ages
10 and 24, and half of the injuries are caused by falls.
Males are injured at twice the rate of females, but the research did not look
at the reasons. The reasons could be that males are more risky, or it could be
that males participate more in outdoor activities than females, or a combination
of both. Nearly 26 percent of the injures were from snowboarding followed by
sledding (11 percent), hiking (6 percent), water skiing (4 percent), fishing (3
percent), and swimming (2 percent).
66. What percentage of all injuries resulted in a broken bone or a sprain?
1) fifty percent
2) a quarter
3) almost one third
4) eleven percent
67. Do men or women get hurt more?
1) They get hurt about the same.
2) Men get hurt twice as much as women.
3) Men get hurt slightly more than women.
4) Women participate more in outdoor activities.
68. What activity is the third biggest cause of injuries?
1) snowboarding
2) sledding
3) water skiing
4) hiking
:کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی
t.me/FastZaban
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69. According to Greenspan, how can injuries be avoided?
1) By going to a hospital
2) By planning and preparation
3) By avoiding outdoor activities
4) By avoiding falls
70. What percentage of emergency room visits are the result of outdoor
activity injuries?
1) 50%
2) 33%
3) 25%
4) 63%

پاسخهای کلیدی
66. 1
67. 2
68. 4

69. 2
70. 3
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Passage 2
Theories about how brain works remain a topic of debate. It is agreed,
however, that the hippocampus, a part of the brain, is undeniably important for
memory. When we experience something, the information is sent via our senses
to the hippocampus, where it is processed. Scientists believe that brain cells,
called neurons, first transform the sensory stimuli we experience into images in
our immediate memory. Then, these images are sent to the hippocampus and
stored temporarily in short term memory. In the hippocampus information is
organized, and it is during this process that parts of the image of our experience
fade away.
Finally, certain information is then transferred to long term memory in a
section in the frontal area of the brain, known as the cerebral cortex. Scientists
think this process may happen while we are sleeping, but exactly how the
information is transferred from one area of the brain to another is a mystery.
71. What is the best title for the passage?
1) How Brain Works
2) Structure of Long Term Memory
3) Storage of Data
4) Transfer of Information
72. This reading is mainly concerned with ...................... .
1) how to improve our memory
2) illness that results in severe memory loss
3) the importance of neurons in transferring sensory stimuli
4) how human brain processes and stores information
73. According to the passage, scientists .............................. .
1) still debate whether the hippocampus is important for memory
2) don’t know exactly how the information is transferred from one area of the
brain to another
3) have found out why some of the information is lost in the hippocampus
4) know that information is sent from the long term memory to the
hippocampus
74. It is pointed out in the passage that ...................... .
1) the brain was not considered as a highly complex organ in the past
2) damage to hippocampus does not cause memory loss
3) scientists agree that hippocampus is important in processing information
4) hippocampus is in the frontal area of the brain
75. In line 9, “fade away” is closest in meaning to ……............ .
1) become stronger
2) slowly disappear
3) get brighter
4) easily recognized
15
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پاسخهای کلیدی
71. 1
72. 4
73. 2

74. 3
75. 2

توجه :این متن ،عیناً همان درک مطلب سوم (صفحۀ  )22کتاب Fast Reading
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی است که برخی از سؤاالت آن تغییر داده شده
است.
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Passage 3
First language, also known as mother tongue, is generally the language a
person learns first. However, one can have two or more native languages thus
being a native bilingual or indeed multilingual. The order in which these
languages are learned is not necessarily the order of proficiency. Lacking in first
language skills often makes learning other languages difficult. Often a child
learns the basics of his or her first language or languages from his or her family.
The term mother tongue, however, should not be interpreted to mean that it is
the language of one’s mother. For instance, in some paternal societies. the wife
moves in with the husband and thus may have a different first language than the
local language of the husband. Yet their children usually only speak their local
language.
76. According to the passage, first language skills ……………………........ .
1) are not transferable to the second language
2) can also have negative effects on foreign language learning
3) take a very long time to develop
4) play an important role in learning a new language
77. We understand from the passage that …………....... .
1) one’s mother tongue might not be the language of the parents
2) most bilinguals don’t have a dominant language
3) the learning of a first language is the most complex skill
4) most children have learning difficulties in learning their first language
78. One can infer from the passage that ……....... .
1) bilinguals use their two languages for different purposes
2) children cannot be a native speaker of more than two languages
3) it is possible for a bilingual to become more competent in his second language
4) very few children throughout the world learn to speak two languages
79. In line 6, “basics” is closest in meaning to ……................ .
1) arrangements
2) fundamentals
4) origins
3) assumptions
80. In line 9, “Yet” is closest in meaning to ……................... .
1) Rarely
2) So
3) Often

4) But
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Passage 4
People seldom feel neutral about poetry. Those who love it sometimes give
the impression that it is an adequate substitute for food, shelter, and love. But
it isn’t. Those who dislike poetry sometimes claim, on the other hand, that
poetry is only words and good for nothing. That is not true either. When words
represent and recreate genuine human feelings, as they often do in poetry, they
can be very important. Poems provide, in fact, a language for feeling, and one of
poetry’s merits involves its attempt to express the inexpressible. One of the joys
of experiencing poetry occurs when we read a poem and want to say, “I know
exactly what that line means, but I have never been able to express it so well.”
Poetry can be the voice of our feelings even when our minds are speechless with
grief or joy.
81. One can understand from the passage that people …….................... .
1) seldom feel that poetry is an equivalent for life itself
2) generally think of poetry as extremely important or totally useless
3) rarely take a biased opinion about poetry
4) generally think that poetry expresses what might seem inexpressible
82. One point made by the author in the passage is that poetry ……….…....... .
1) tends to make the reader disappointed
2) is an adequate substitute for food, shelter, and love
3) often captures real human feelings
4) is impossible to be defined
83. The author points out in the passage that ……....................... .
1) poems are primarily about how people think rather than how people feel
2) poetry tries to express what people feel but find it hard to describe
3) poetry can’t be the expression of one’s deepest feelings
4) few people think that poetry is neutral
84. In line 5, “genuine” is closest in meaning to ……………..…....... .
1) disputable
2) fantastic
3) unpredictable
4) authentic
85. In line 9, “grief” is closest in meaning to ……….......... .
1) gaiety
2) delight
3) sorrow

4) mood

پاسخهای کلیدی
76. 4
77. 1
78. 3
79. 2
80. 4

81. 2
82. 3
83. 2
84. 4
85. 3

18

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Section Four: Cloze Passage t.me/FastZaban :کانال استاد مهرداد زنگیهوندی
Desert is a special region where only certain kinds of plants and animals can
survive. All deserts have very little ...(86)... . This means that only animals and
plants that can ...(87)... without water for long ...(88)... of time can exist in the
desert.
Plants in the deserts are ...(89)... adapted to the dry and hot
environment. One ...(90)... desert plant is the cactus. Like many desert plants,
this plant has very ...(91)... . As plants lose most of their water ...(92)... their
leaves, the small leaves of the cactus help to ...(93)... water evaporation. There
are other desert plants that do not have leaves ...(94)... .
Some desert plants survive ...(95)... avoiding the dry season
altogether. ...(96)... the dry season, this plant remains as a seed and does not
...(97)... from the soil at all. When the rains come, this seed would grow very
quickly into ...(98)... . It would bloom rapidly ...(99)... scatter its seeds before the
dry season ...(100)... .
86. 1) soil

2) water

3) heat

4) sunshine

87. 1) maintain

2) support

3) live

4) lose

88. 1) periods

2) limits

3) moments

4) delays

89. 1) particularly

2) seldom

3) orderly

4) in part

90. 1) honorable

2) well-known

3) great

4) favorite

91. 1) little water

2) short life

3) strong body

4) tiny leaves

92. 1) inside

2) to

3) through

4) for

93. 1) cut down

2) relate to

3) be based on

4) beg for

94. 1) no matter when
3) any time

2) at all
4) if possible

95. 1) in

3) as

2) since

96. 1) during
3) for

4) by

2) meanwhile
4) despite

97. 1) develop

2) disappear

3) emerge

4) show

98. 1) seeds

2) trees

3) roots

4) plants

99. 1) in order to

2) after that

3) immediately

4) and then

100. 1) could return

2) returning

3) is returned

4) returns
19
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منبع متن کلوزتست:

http://www.englishdaily626.com/cloze_passages.php?038

با توجه به متن و منبع طرح بخش کلوز تست ،گروههای آموزشی دیگر ،پاسخ
سؤاالت  19 ،19و  11را اشتباه درج کردهاند
برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر ،درک
مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به
سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

پاسخهای کلیدی
86. 2
87. 3
88. 1
89. 1
90. 2
91. 4
92. 3
93. 1

94. 2
95. 4
96. 1
97. 3
98. 4
99. 4
100. 4

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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بیابان ،ناحیۀ خاصی است که فقط گونههای بهخصوصی از گیاهان و حیوانات میتوانند در آنجا دوام بیاورند.
همۀ بیابانها مقدار کمی  ...)68(...دارند .این بدان معناست که فقط حیوانات و گیاهانی که میتوانند ...)68(...
بدون آب برای  ...)66(...طوالنی ،توانایی زندگی در بیابان را دارند.
گیاهان موجود در بیابان  ...)61(...با محیط خشک و گرم سازگارند .یکی از گیاهان  ...)19(...بیابان ،کاکتوس
است .مانند بسیاری از گیاهان بیابان ،کاکتوس  ...)19(...دارد .از آنجاییکه گیاهان بیشتر آب موجود در خود را
 ...)19(...برگهایشان از دست میدهند ،برگهای کوچک کاکتوس به آن کمک میکند تا تبخیر آب را ....)19(...
گیاهان بیابانی دیگری وجود دارند که  ...)19(...برگ ندارند.
روی هم رفته ،برخی از گیاهان بیابانی  ...)19(...دوری کردن از فصل خشک بقا مییابند ...)18(... .فصل
خشک ،این گیاهان بصورت دانه باقی میمانند و اصالً از خاک  . ...)18(...وقتی باران میبارد ،این دانهها خیلی
سریع به  ...)16(...تبدیل میشوند (رشد میکنند) .آنها بهسرعت شکوفه میدهند  ...)11(...دانههای خود را
پراکنده میکنند ،قبل از اینکه فصل خشک . ...)999(...
 )9 .68خاک

 )9آب

 )9گرما

 )9نور خورشید

 )9 .68نگهداشتن
 )9 .66دوره ،بازۀ زمانی
 )9 .61بهخصوص

 )9حمایت کردن
 )9محدودیت
 )9بهندرت

 )9زنده ماندن
 )9لحظه
 )9بطور منظم

 )9از دست دادن
 )9تأخیر
 )9تا حدودی

 )9 .19محترم؛ قابل احترام

 )9مشهور

 )9عالی

 )9مورد عالقه

 )9 .19آب کم
 )9 .19درون
 )9 .19کاهش دادن

 )9زندگی کوتاه
 )9به
 )9مرتبط بودن با

 )9برگهای کوچک
 )9بدن قوی
 )9برای ،به منظور
 )9از طریق
 )9بر اساس  ...بودن  )9درخواست  ...کردن

 )9 .19فرقی نمیکند ...
 )9 .19در

 )9هر زمانی
 )9اصالً
 )9از زمان؛ به دلیل  )9مانند

 )9 .18در طول

 )9ضمناً

 )9برای

 )9علیرغم

 )9 .18توسعه دادن
 )9 .16دانهها
 )9 .11به منظور اینکه

 )9ناپدید شدن
 )9درختها
 )9پس از آنکه

 )9بیرون آمدن
 )9ریشهها
 )9فوراً

 )9نشان دادن
 )9گیاهان
 )9و سپس

 )9 .999میتوانست بازگردد
 )9بازگشتن
 )9برگشت داده میشود (ساختار مجهولی)
 )9بازگردد
21

 )9اگر امکانپذیر باشد
 )9با ،بوسیلۀ
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با تشکر از استاد محترم جناب آقای زنگیهوندی که همکاری با ایشان باعث افتخار بنده است.
نرگس میرزاپور -مدرس زبان انگلیسی در بابل ،قائمشهر و ساری ()@nmirzapour
از استاد نرگس میرزاپور که پاسخ تشریحی بخش کلوز تست را آماده کردند ،کمال تشکر را داریم.
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98 آزﻣﻮن ﺧﺮداد

Section One: Vocabulary
1. Many African people are forced to leave their countries and become
…………….. because of food shortages.
1) refugee
2) alien
3) settler
4) fugitive
2. The Red Sea is the ……………. of over a thousand of fish species.
1) habitat
2) nucleus
3) expertise
4) configuration
3. Palms, growing in hot climates, are one of the most ……………. planted tree
families.
1) occasionally
2) widely
3) cautiously
4) barely
4. Mr. Johnson, the head of the sales department, was forced to …………… at
his forty because of his ill health.
1) work
2) labor
3) retire
4) participate
5. The President …………….. the importance of attracting foreign businessmen
to the country.
1) emphasized
2) hated
3) recalled
4) appeared
۱

6. What the teacher said ……………. Mary to study harder.
1) encouraged
2) developed
3) restricted

4) confessed

7. Gold has been highly valued from earliest times because of its beauty and
………….. to corrosion.
1) resistance
2) flexibility
3) patience
4) attraction
8. It is a very strange fact that frogs ……………… water through their skins.
1) provide
2) absorb
3) inhale
4) digest
 از نظر، هر پاسخی به غیر از این. است1  گزینۀ،5  و پاسخ سؤال2  گزینۀ،3  پاسخ سؤال:5  و3  سؤاالت:توجه
.طراح نادرست تلقی خواهد شد

 با پاسخ تشریحی و...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
www.FastZaban.com  به وبسایت،تحلیل آزمون
یا کانال تلگرامی ما

. مراجعه نماییدt.me/FastZaban
پاسخهای کلیدی
1. 1
2. 1
3. 2
4. 3

5. 1
6. 1
7. 1
8. 2
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9. One should never ……………….. the importance of family life in the
development of a child.
1) underestimate 2) capture
3) calculate
4) focus
10. Yesterday morning, I found my little bird lying quietly inside his ……………. .
1) cave
2) border
3) cage
4) territory
11. ……….. is still the most serious crime in many countries.
1) Theft
2) War
3) Ignorance
4) Accident
12. All the runners had completed the first stage of the race when a …………….
rain started.
1) complete
2) sudden
3) hasty
4) gradual
13. In the future, water supplies will be …………… for some countries.
1) immediate
2) random
3) flooded
4) scarce
14. There was not …………… evidence to prove that Jim had done anything
wrong.
1) flexible
2) plentiful
3) sufficient
4) different
15. The more skills you master, the greater …………… you can make to society.
1) affection
2) contribution
3) dedication
4) devotion
16. All the creatures we share the Earth with are important although ……………..
they may appear.
1) unbelievable
2) insignificant
3) unavailable
4) inappropriate
17. They decided to build a library in the school because they wanted all the
students to have …………… to good sources.
1) access
2) influence
3) knowledge
4) information
18. It is known that a …………….. number of accidents are due to human
carelessness.
1) total
2) fortunate
3) significant
4) severe
( که به معنیaffection) 1  (به معنی مشارکت) و گزینۀ2  فقط گزینۀ، پاسخ این سؤال:15  سؤال:توجه
 را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر2  هرگز نمیتواند صحیح باشد! طراح گزینۀ، محبت؛ عالقه» است،«مهربانی
. از نظر طراح نادرست تلقی خواهد شد، هر پاسخی به غیر از این.خواهد گرفت

پاسخهای کلیدی
9. 1
10. 3
11. 1
12. 2
13. 4

14. 3
15. 2
16. 2
17. 1
18. 3
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19. Although Urdu is the …………….. language of Pakistan, it is also widely used
in India.
1) special
2) proper
3) official
4) approved
20. About 70% of the Earth’s ……………. is covered by water.
1) surrounding
2) environment
3) surface
4) horizon
21. John has been ……………. a scholarship because of his success at the
university.
1) obtained
2) offered
3) acquired
4) purchased
22. Unlike the other planets in the solar system, Earth has a …………… set of
characteristics ideally suited to supporting life.
1) unique
2) similar
3) universal
4) contrary
23. In today’s world, a lot of diseases ……………. considered incurable in the past
are treated successfully.
1) equally
2) formerly
3) readily
4) gently

۳

24. Many people are living in shelters after days of intense rain that caused
………….. damage.
1) substantial
2) supplementary
3) inadequate
4) deficient
25. Hafez is one of the most …………….. poets, and his poetry has been
translated into many languages.
1) establishing
2) obscured
3) prominent
4) decisive
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پاسخهای کلیدی
19. 3
20. 3
21. 2
22. 1

23. 2
24. 1
25. 3
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کتاب لغات دبیرستان و کنکور رسید:
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🔍 تحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون خردادماه :۹8
 سطح کلی سؤاالت این بخش متوسط بود! ولی چند تست در چارچوب دانش
عمومی زبان و به نوعی خارج از منابع متداول بودند.

 با مطـالعۀ کتابهـای  Fast Vocabکنکور و  Fast Vocabما ،داوطلبان
میتوانستند به بیش از  09درصد سؤاالت این بخش پاسخ دهند.
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Section Two: Structure Part One
Choose the one which best completes the following sentences.
26. During the war, women took on extra work …………… the men were at the
front.
1) so that
2) as a result
3) as if
4) while
27. ......... Mary was not very rich, she gave a lot of money to the poor man.
1) Because of
2) Although
3) Since
4) In spite of
28. Seldom …………….. been so upset.
1) our teacher
3) could our teacher have

2) our teacher had
4) has our teacher

29. I won’t lend you my car …………… you promise to drive carefully.
1) still
2) unless
3) so that
4) since

5

30. ......... him do his school assignments more carefully.
1) Tell
2) Allow
3) Make
4) Ask
31. Mr. Johnson ……………. the painting if he had realized that wasn’t actually
an original copy.
1) wouldn’t have bought
2) won’t have bought
3) haven’t bought
4) haven’t been bought
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26. 4
27. 2
28. 4

29. 2
30. 3
31. 1
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32. ......... European expert will be invited to speak to the committee.
1) An
2) A
3) Any
4) Only
33. You haven’t eaten the cake that is made for John’s birthday, ......... ?
1) have you
2) are you
3) didn’t you
4) haven’t you
34. Mary failed the final exam …………… studying very hard.
1) owning to
2) due to
3) in spite of
4) however
35. What made you …………… that letter?
1) to write
2) writing
3) write
4) written
36. Fortunately, …………….. from a bump on the head, John suffered no serious
injuries from his fall.
1) apart
2) other
3) except
4) besides
37. The author’s latest novel ……………. later this month.
1) had been published
2) is going to publish
3) will be published
4) being published
38. John left home early ………….. he would get to the stadium on time.
1) therefore
2) in case
3) so that
4) unless
39. The committee did not accept my proposal …………… they did not think it
was practical.
1) afterward
2) because
3) however
4) subsequently
( هرگز نمیتواند صحیح باشد! درexcept) 2  است و گزینۀ1  فقط گزینۀ، پاسخ این سؤال:33  سؤال:توجه
 هر. را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت1  نداریم!! طراح گزینۀexcept from زبان انگلیسی
. از نظر طراح نادرست تلقی خواهد شد،پاسخی به غیر از این

پاسخهای کلیدی
32. 2
33. 1
34. 3
35. 3

36. 1
37. 3
38. 3
39. 2
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40. The summit talks ……………. simultaneously throughout the world.
1) will broadcast
2) are broadcasting
3) broadcast
4) are to be broadcast
41. ......... John Doe, writing free verse is like playing tennis without a net.
1) According to
2) Compared to
3) Similar to
4) In addition to
42. I ……………… the teacher when he told us when the paper was due.
1) could misunderstand
2) should be misunderstanding
3) must have misunderstood
4) had better misunderstand
43. We …………….. every game until our goalkeeper got injured.
1) have been winning
2) used to win
3) might be winning
4) must have won
44. The people with ……………… I shared a house when I was at university were
all vegetarians.
1) which
2) those
3) them
4) whom
7

45. ......... to get up at 4:00 every morning for a month was the most difficult
part of our trip.
1) We have
2) We had
3) Having to have
4) Having
46. I wouldn’t buy you a computer …………….. I had the money.
1) event if
2) while
3) since
4) because
47. This time tomorrow, Maryam ……………… over the Persian Gulf on her way
to Tehran.
1) will be flying
2) will be flown
3) could be flying
4) has been flown

پاسخهای کلیدی
40. 4
41. 1
42. 3
43. 2

44. 4
45. 4
46. 1
47. 1
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48. We’ve been given a list of books, but some are so rare that ………….. them
will not be easy.
1) to find
2) finding
3) being found
4) to have found
49. I offered …………… my brother to the bus station because he was in a hurry.
1) driving
2) to be driving
3) to drive
4) drive

============================================================
گروه تألیفی-آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی ،با استنـاد به آمار رسمـی سایت
«خانۀ کتاب» ،پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای  69و
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 69است.
 -برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب»

( )www.ketab.org.irجستجو کنید.
لینک عناوین ،تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در لینک زیر (از
سایت «خانۀ کتاب») مالحظه بفرمائید:
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی:
t.me/FastZaban

پاسخهای کلیدی
49. 3

48. 2
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50. The nights were cold there, but the temperature climbed into the 40’s
…………… the day.
1) on
2) during
3) for
4) in
51. How long ……………. in Tehran?
1) since you lived
3) you should have lived

2) you are living
4) have you been living

52. Mary walked to the store, ……………. some groceries, and made a delicious
dinner.
1) had bought
2) bought
3) she bought
4) was bought
53. They …………….. more pleased if you had told them the news yourself.
1) ought to be
2) had been
3) would have been
4) will be
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52. 2

53. 3
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54. Mr. Irani is an honest man, ……………… we can depend on him.
1) for
2) yet
3) or
4) so
55. I wish I ……………. a report on my project to the class every week.
1) didn’t have to give
2) should not be given
3) won’t give
4) must not be giving

۱1

 با رکورد فروش بیش از یازده هزار جلد در یک سال اخیرFast Grammar کتاب پرفروش

پاسخهای کلیدی
54. 4

55. 1
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Section Two: Structure Part Two
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.
56.
1) I cannot find my car keys nowhere.
2) We had the architect design this house for us.
3) My uncle helped me to find this job.
4) Did they invite you to go with them?
57.
1) The students gave the final exam yesterday.
2) Yesterday I worked very hard for several hours.
3) John answered all of the exam questions correctly.
4) Have you read any interesting books recently?

۱۱

58.
1) All of the exam questions were easy.
2) No, I’m going to buy the book.
3) John always studies his lessons carefully.
4) Every morning I am going for a walk.
59.
1) Mary is in favor of writing long compositions.
2) Are you going to take the earliest train?
3) John talks English more fluently than Jim.
4) The little girl is afraid from the dog.
 هرگز نمیتواند پاسخ تست باشد! در2  است و گزینۀ1  فقط و فقط گزینۀ، پاسخ این سؤال:55  سؤال:توجه
 بهtake an exam  به معنی «امتحان گرفتن (مثالً از جانب معلم)» است وgive an exam زبان انگلیسی
gave  برای دانشجویان از،1  در گزینۀ.معنی «امتحان دادن (مثالً از جانب دانشجویان و دانشآموزان)» است
 را بهعنوان پاسخ1  طراح گزینۀ. استفاده میشدtook  بجای آن بایستی از.استفاده شده که نادرست است
. از نظر طراح نادرست تلقی خواهد شد، هر پاسخی به غیر از این.در نظر خواهد گرفت

میتوانید به

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی

 (باwww.FastZaban.com کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
.ارسال پستی به سراسر کشور) مراجعه نمایید

پاسخهای کلیدی
56. 1
57. 1

58. 4
59. 4
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60.
1) If you get up early, try not to disturb everyone else.
2) It doesn’t make any sense to get up so late.
3) Mary is used to get up very early.
4) You should get up early because you have a lot of work to do today.
61.
1) John looks older than Jim.
2) Did you understand the question?
3) Mary came late because of a car accident.
4) If he asked me, I would have stayed.
62.
1) Dr. Irani spent the rest of the day at home.
2) Is today’s movie worth to watch?
3) That store is as far as the other one.
4) My favorite football team lost the game yesterday.
63.
1) It rained very heavily in March.
2) Jim had never worked before he left school.
3) These two boys have helping each other.
4) Maryam will, perhaps, change her mind.

۱2

64.
1) The new bridge was opened last month.
2) I was pleased to see my old teacher.
3) John asked me what I am doing.
4) Jim left the room and went downstairs.
65.
1) I’m sure you will get your Ph.D. degree next year.
2) Chinese is not easy to be learned.
3) We usually eat breakfast in the kitchen.
4) The class should begin now, but our teacher is not here yet.
 را بهعنوان8  نمیتواند پاسخ باشد! طراح گزینۀ2  است و گزینۀ8  فقط گزینۀ، پاسخ این سؤال:35  سؤال:توجه
. از نظر طراح نادرست تلقی خواهد شد، هر پاسخی به غیر از این.پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت

پاسخهای کلیدی
60. 3
61. 4
62. 2

63. 3
64. 3
65. 4
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کتاب منحصربفرد ( Fast Grammar Liteمرور شب امتحان) استاد مهرداد زنگیهوندی
از هفتۀ اول تیرماه به بازار خواهد آمد.

۱۳
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Section Three: Reading Comprehension
Passage 1
Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea. Stories of them
that help drowning sailors have been common since Roman times. The more we
learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex
than people have previously imagined. Dolphins look after other dolphins when
they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the
community, as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a
language, but it is much more probable that they communicate with one
another without needing words. Are dolphins more intelligent than man?
Certainly the most common argument in favor of man’s superiority over them is
that man can kill them more easily than they can kill us; however, this argument
is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these
remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them.
66. In line 11, “On the contrary” is closest in meaning to ……….. .
1) haphazardly
2) likewise
3) conversely
4) accidently
67. It is clear from the passage that dolphins …….…….. .
1) are the most powerful creatures that live in the oceans
2) don’t want to be with us as much as we want to be with them
3) are proven to be less intelligent than once thought
4) have a reputation for being friendly to humans
68. The fact that the writer of the passage thinks man can kill dolphins more
easily than they can kill us ……..…….. .
1) means that they are better adapted to their environment than we are
2) shows that dolphins have a very sophisticated form of communication
3) does not mean that we are superior to them
4) proves that dolphins have linguistic skills far beyond what we previously
thought

:کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی
t.me/FastZaban
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69. One can understand from the passage that ……….. .
1) communication is the most fascinating aspect of the dolphins
2) dolphins have skills that no other living creatures have, such as the ability to
think
3) it is not usual for dolphins to communicate with one another
4) dolphins have some social traits that are similar to those of humans
70. In line 4, “look after” is the opposite of ……….. .
1) protect
2) guard
3) maintain

4) neglect

۱5

پاسخهای کلیدی
66. 3
67. 4
68. 3

69. 4
70. 4
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Passage 2
Modern scientific and technological developments in the practice of medicine
and public health have drawn nursing into new and wider fields of activity, and
its functions have been expanded accordingly. Therefore, nursing is no longer
limited mainly to activities within the hospital or, to what is called, curative
nursing. It has also become a community service in which preventive and
rehabilitative functions are a vital part of its program. The modern concept of
nursing considers the hospital, though central, as only one of many health
agencies in the community.
71. According to the passage, the nurse’s function has been expanded because
of …………. .
1) the progress in science and technology
2) the nurse’s activities in the hospital
3) hospitals, which are the most common work environments for nurses
4) the unwillingness of nurses to work in the hospital
72. In line 5, “vital” is closest in meaning to ........ .
1) convenient
2) improper
3) satisfactory

4) essential

73. As we understand from the passage, today ........ .
1) technological developments can’t improve the quality of care that is delivered
in hospital.
2) nursing care is not important to the capability of hospitals any more
3) most of the nursing practice now takes place in people’s homes
4) hospitals are not the only place where people receive medical care or support
74. We can understand from the passage that ……....... .
1) nursing shortage has had significant consequences during the past few years
2) hospitals are still the most important component of the healthcare sector
3) hospitals are the only places where nursing care is needed
4) nurses don’t regard hospitals as important units in the community health
program

۱6
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پاسخهای کلیدی
73. 4
74. 2

71. 1
72. 4
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Passage 3
When early humans hunted and gathered food, they were not in control of
their environment. They could only interact with their surroundings as lower
organisms did. When humans learned to make fire, however, they became
capable of altering their environment. To provide themselves with fuel, they
stripped bark from trees, causing the trees to die. Clearings were burned in
forests to increase the growth of grass and to provide a greater grazing area for
the wild animals that humans fed upon. This development led to farming and
the domestication of animals. Fire also provided the means for cooking plants
which had previously been inedible. Only when the process of meeting the basic
need for food reached a certain level of sophistication was it possible for humans
to follow other pursuits, such as the founding of cities.
75. In line 9, “inedible” is closest in meaning to ……....... .
1) not fit for cooking
2) not appropriate for farming
4) not proper for grazing
3) not suitable for eating
76. In line 11, “founding” is closest in meaning to ……....... .
1) developing
2) fostering
3) expanding

4) establishing

77. This passage is mainly concerned with ……....... .
1) basic food-gathering techniques of early humans
2) how people supplied themselves with food prior to the discovery of how to
make fire
3) the evolution of farming techniques
4) how the discovery of fire changed the development of mankind
78. One can understand from the passage that the discovery of how to make
fire ……....... .
1) made easier for early humans to gather food
2) increased food options for early humans
3) improved the hunting skills of early humans
4) caused early humans to interact with their surroundings as lower organisms
did
79. According to the passage, early humans ……....... .
1) gained better control of their environment when they learned to live with
lower organisms
2) started to maintain their food supply by hunting when they started cooking
with fire
3) didn’t eat plants after they learned how to control fire
4) used fire as a tool to change their surroundings

۱8
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4) surroundings

3) trees

80. In line 4, “their” refers to ……....... .
1) humans
2) organisms

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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Passage 4
People have wondered for a long time how their personalities and behaviors
are formed. Two distinct schools of thought on the matter have developed. The
two approaches are very different from each other. The controversy is often
referred to as nature and nurture. Those who support the nature side of the
conflict believe that our personalities and behavior patterns are largely
determined by biological and genetic factors. That our environment has little to
do with our abilities, characteristics, and behavior is central to this theory.
Proponents of the nurture theory claim that our environment is more important
than our biologically-based instinct in determining how we will act. They see
humans as beings whose behavior is almost completely shaped by their
surroundings. Neither of these theories can yet fully explain human behavior. In
fact, it is quite likely that the key to our behavior lies somewhere between these
two extremes. That the controversy will continue for a long time is certain.
81. In line 8, “proponents” is closest in meaning to ……....... .
1) Critics
2) Opponents
3) Activists
4) Advocates
82. A good title for this passage is ……....... .
1) nature and nurture theories
2) biologically-based origin of human behavior
3) environmental issues
4) human behavior and personality
83. One can understand from the passage that supporters of the nature theory
believe that ……....... .
1) environment is important in determining a person’s behavior and personality
2) biological reasons have a strong influence on how we act
3) a person’s personality has little effect on his actions
4) it is impossible to explain why people possess certain characteristics
84. One point made by the writer in the passage is that ………..…....... .
1) environment is the most important factor in determining personality
2) the correct explanation of human behavior will probably take ideas from both
theories
3) the nurture theory correctly explains people act
4) genetic tendencies are more important than the environment in human
development
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85. According to the nurture theory, ……....... .
1) a trait is always shaped by both genetic tendencies and the environment
2) it is possible to measure the development of a trait within a population
3) human behavior can be predicted based on the knowledge of genetics
4) a person’s character is greatly influenced by his environment

2۱

پاسخهای کلیدی
75. 3
76. 4
77. 4
78. 2
79. 4
80. 1

81. 4
82. 1
83. 2
84. 2
85. 4
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Section Four: Cloze Passage t.me/FastZaban :کانال استاد مهرداد زنگیهوندی
When you first arrive in a foreign country, your …(86)… reaction is often
completely positive. Everything …(87)… exciting, different, and fascinating. It’s
…(88)… adventure. If you’re just on a short holiday, you’ll probably never …(89)…
this phase, but if you longer stay, your …(90)… toward the new environment
…(91)… to change. As soon as you begin to realize how little you understand the
new culture, …(92)… can get frustrating. People misunderstand what you’re
trying to say, or they may …(93)… laugh at you for saying something incorrectly.
Even simple things can seem …(94)… difficult, and you are likely to overreact by
getting angry or …(95)… when thing go wrong. With time, though, you start to
…(96)… to become more comfortable with the …(97)… and better able to handle
frustrating and embarrassing …(98)… . Your sense of humor reappears …(99)… .
you reach the stage of feeling able to be enthusiastic about the culture …(100)…,
probably enjoy it, and maybe even like certain aspects of it.
86. 1) prior
87. 1) considers
88. 1) the most
89. 1) stay
90. 1) personality

2) previous
2) regards as
2) kind of
2) leave
2) manner

3) initial
3) thinks
3) another
3) face
3) feature

4) last
4) seems
4) an
4) survive
4) attitude

91. 1) has stated
2) would have started

3) can start
4) starting

92. 1) approach

2) life

3) happiness

4) motivation

93. 1) however

2) despite

3) even

4) because

94. 1) rarely

2) orderly

3) impossibly

4) systematically

95. 1) pleased

2) upset

3) helpful

4) cooperative

96. 1) adjust

2) respect

3) maintain

4) admire

97. 1) happenings

2) differences

3) lives

4) hopes

98. 1) situations

2) cultures

3) areas

4) point

99. 1) Finally

2) So that

3) However

4) Seldom

2) second time

3) repeatedly

4) once again

100. 1) surely
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منبع متن کلوزتست:
https://www.english-grammar.at/online_exercises/open-cloze/oc018-newculture.htm

با توجه به متن و منبع طرح بخش کلوز تست ،گروههای آموزشی دیگر ،پاسخ
سؤاالت  90و  000را اشتباه درج کردهاند.
برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر ،درک
مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به
سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
2۳

پاسخهای کلیدی
86. 3
87. 4
88. 4
89. 2
90. 4
91. 3
92. 2
93. 3

94. 3
95. 2
96. 1
97. 2
98. 1
99. 1
100. 4

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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98 آزﻣﻮن ﺗﯿﺮ

Section One: Vocabulary
1. The concept of sending electronic text messages between parties ……………..
the creation of the Internet.
1) emerges
2) predates
3) anticipates
4) manufactures
2. Some people behave inconsiderately and violate traffic rules without caring
for the ……………. of their actions.
1) consequence
2) rejection
3) acceptance
4) tolerance
3. As there was enough evidence that the man ……………. the store, he was
sentenced to two years in prison.
1) robbed
2) cleansed
3) wiped
4) rubbed
4. Due to its cold climate, …………… little farming occurs in Sweden.
1) orderly
2) delicately
3) relatively
4) vigorously
5. To a great extent, the medical research projects of this hospital are
…………….. by donations.
1) fulfilled
2) funded
3) necessitated
4) reached

۱

6. The doctor could not tell the patient with any ……………. what the outcome
of the operation will be.
1) concern
2) surprise
3) patience
4) certainty
7. Dr. Tehrani had become ………….. to scenes of human distress after many
years as a doctor.
1) disappointed
2) hardened
3) upset
4) autonomous
8. After the meeting, the stuff went back to their ……………… offices.
1) respected
2) respective
3) respecting
4) respectful
 (به معنی خوگرفته) است و2  فقط گزینۀto  بدلیل استفاده از حرف اضافۀ، پاسخ این سؤال:7  سؤال:توجه
 هر پاسخی. را بهعنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت2  هرگز نمیتواند صحیح باشد! طراح گزینۀ3 گزینۀ
. از نظر طراح نادرست تلقی خواهد شد،به غیر از این

 با پاسخ تشریحی و...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
www.FastZaban.com  به وبسایت،تحلیل آزمون
. مراجعه نماییدt.me/FastZaban یا کانال تلگرامی ما
پاسخهای کلیدی
1. 2
2. 1
3. 1
4. 3

5. 2
6. 4
7. 2
8. 2
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9. The reviewers loved Mr. Johnsen’s first book, but all his other books have
been ……………. criticized by them.
1) severely
2) haphazardly
3) friendly
4) accidentally
10. Researchers warned that the ……………. bird flu could hit the country again.
1) lively
2) annual
3) deadly
4) organized
11. The manager scolded the new employee so fiercely that she ……….. in tears,
leaving the room in a hurry.
1) took over
2) cut down
3) broke down
4) kept on
12. Ali Hatami was a ……………. gifted artist who made vital contributions to the
Iranian film making industry.
1) desperately
2) remarkably
3) subsequently
4) differently
13. Tehran is a ………..…… city with the highest median income of any major
city in Iran.
1) mutual
2) consent
3) continual
4) prosperous
14. Due to his …….……… adherence to the rules, that manager wasn’t liked by
the staff.
1) unique
2) strict
3) decorative
4) identical
15. Every country has a duty to protect its citizens from …………… enemies.
1) external
2) beneficial
3) inadequate
4) manual
16. Babol, …………..….. known as Barfroosh, is located in the northern part of
Iran.
1) formally
2) previously
3) consequently
4) abruptly
17. As an international organization, Interpol ……………… the police forces of
different countries to help one another to solve crimes.
1) convinces
2) energizes
3) executes
4) enables
18. If a volcano is active, it means that it may …………….. at any time.
1) emerge
2) erupt
3) diminish
4) pacify

پاسخهای کلیدی
9. 1
10. 3
11. 3
12. 2
13. 4

14. 2
15. 1
16. 2
17. 4
18. 2

2

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

19. The newspaper reports that the team made heroic efforts to …………….. the
crew of the sinking ship.
1) rescue
2) collide
3) launch
4) facilitate
20. A dog has an extremely ……………. sense of smell.
1) loyal
2) honest
3) trivial

4) keen

21. At least 2,000 domestic and international flights were ……………. by the
storm.
1) deserted
2) abandoned
3) disrupted
4) eliminated
22. People have to pay a certain …………… of fee to access the Internet.
1) amount
2) overall
3) total
4) sum
23. The Bosporus is a strait that forms the ……………. between the European
and Asian parts of Turkey.
1) margin
2) boundary
3) waterfall
4) pivot
24. Uranium, named after the planet Uranus, is a radioactive metal used
………….. in producing nuclear energy.
1) mainly
2) distantly
3) tolerantly
4) indistinctly
۳

25. Stone Age is the period in human history characterized by the use of stone
as the …………….. raw material for tools.
1) principal
2) hazy
3) notorious
4) fortunate

 درک مطلب و،برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر
 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

پاسخهای کلیدی
19. 1
20. 4
21. 3
22. 1

23. 2
24. 1
25. 1
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کتاب لغات دبیرستان و کنکور رسید:
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🔍 تحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون تیرماه :۹8
 سطح کلی سؤاالت این بخش متوسط بود .ولی چند تست در چارچوب دانش
عمومی زبان و به نوعی خارج از منابع متداول بودند.

 با مطـالعۀ کتابهـای  Fast Vocabکنکور و  Fast Vocabما ،داوطلبان
میتوانستند به بیش از  09درصد سؤاالت این بخش پاسخ دهند.
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Section Two: Structure Part One
Choose the one which best completes the following sentences.
26. Mary closed her notebook, get up from her desk, and …………… the room.
1) had left
2) she left
3) left
4) she had left
27. I wish John ............ me how the film ends. He has spoiled it for me.
1) told
2) didn’t tell
3) had not been told
4) won’t be telling
28. If I knew you were busy on Wednesday, I …………….. another day for the
meeting.
1) must have chosen
2) will choose
3) would have chosen
4) would choose
29. Most serious students study hard to get themselves ……….……… to a
university.
1) to admit
2) being admitted
3) admitting
4) admitted
5

30. It is believed that the Vikings ……........ America about 500 years before
Columbus’ arrival there in 1492.
1) had reached
2) have reached
3) were reached
4) could have reached
31. A new shopping mall ……….……. where our football team used to play.
1) is building
2) has built
3) is to be built
4) was to build

میتوانید به

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی

www.FastZaban.com کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
.(با ارسال پستی به سراسر کشور) مراجعه نمایید

پاسخهای کلیدی
26. 3
27. 2
28. 4

29. 4
30. 1
31. 3
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32. Since Jim had received a much ............... grade in geography class than his
sister Mary, he felt extremely jealous of her.
1) too bad
2) as bad
3) the worst
4) worse
33. The new employee said he wasn’t interested in going to Shiraz because he
had ............. been there.
1) ever
2) still
3) yet
4) already
34. Ferdinand Magellan was the first European who sailed through the strait
that …………… ever since then as the Strait of Magellan.
1) has been known
2) used to be known
3) had known
4) known
35. Mary ………….… a vegetarian three years ago after watching a documentary
on television.
1) became
2) had become
3) would become
4) has become
36. My friend was selling his old laptop at a very low price; I ……….…….. it if I
had not been completely broke at the time.
1) had to buy
2) must have bought
3) would have bought
4) would buy
37. Bill is a man ……………. stories about himself are so incredible that not many
people believe them.
1) who
2) whom
3) that
4) whose
38. ………….. how hard he tries, Jim’s mother pushes him to study harder.
1) Even if
2) No matter
3) Since
4) In spite of
39. The president of our company cannot decide how to deal with the crisis,
and ……….…… his advisors.
1) cannot both
2) so do
3) either can
4) neither can

پاسخهای کلیدی
32. 4
33. 4
34. 1
35. 1

36. 3
37. 4
38. 2
39. 4
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40. There will be severe climate change …….………. people don’t recognize the
dangers of global warming.
1) if
2) even if
3) therefore
4) regarding
41. John, I’ve never met ........... as kind as you are.
1) everybody
2) somebody
3) nobody
4) anybody
42. Mary failed the final exam ……………… studying very hard.
1) even when
2) because of
3) in spite of
4) as if
43. No sooner had I felt the shop …………….. I remembered that I’d left my credit
card there.
1) till
2) before
3) since
4) than
44. Never ……………… so happy in his life.
1) had John felt
2) John was feeling
3) felt John
4) John had a feeling
۷

45. Many biologists and environmental activists argue that too many whales
..................... every year.
1) have killed
2) are killing
3) will be killing
4) are being killed
46. …………….. a disappointing speech the speaker made last night!
1) How
2) That
3) Such
4) What
47. There are certain books that every person …….………… by the time he or she
has graduated from university.
1) should be read
2) should be reading
3) should have read
4) should have been reading

پاسخهای کلیدی
40. 1
41. 4
42. 3
43. 4

44. 1
45. 4
46. 4
47. 3
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48. Down syndrome, …………... by an additional chromosome, usually results in
mental impairment.
1) is caused
2) that caused
3) was caused
4) caused
49. On the Richer scale, the size of an earthquake is measured by ……….……
energy is released.
1) more
2) whether
3) how soon
4) how much

 (مرور شب امتحان) استاد مهرداد زنگیهوندیFast Grammar Lite کتاب منحصربفرد
.) به بازار آمدA4  صفحۀ رقعی (نصف861 در

۸

پاسخهای کلیدی
48. 4

49. 4
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50. …………… we get to the airport, the more time we will have for shopping
before take-off.
1) Earlier
2) The sooner
3) Prior
4) Whenever
51. Mr. Irani moved to Rasht in 2004, and he ……………. there ever since.
1) lives
2) had lived
3) is living
4) has been living
52. Jim said he ……………. a teacher with a satisfying career than trapped in an
administrative job.
1) would rather be
2) might have been
3) would have been
4) must have been
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پاسخهای کلیدی
50. 2
51. 4

52. 1
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53. I had the mechanic …………….. my car yesterday.
1) to repair
2) repaired
3) repair
4) repairing
54. Jim hasn’t worked since he had a serious accident, ………………?
1) hadn’t he
2) was he
3) hasn’t he
4) has he
55. I was delighted ……………. a former colleague at the conference.
1) to meet
2) that meet
3) to have been met
4) that have met

۱1

:کانال آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی
t.me/FastZaban
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 با تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به سایتMSRT  وEPT لغات آزمونهای
www.FastZaban.com
 مرادی03070006000 :مراجعه نمایید
:لینک مستقیم
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پاسخهای کلیدی
53. 3
54. 4

55. 1
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Section Two: Structure Part Two
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.
56.
1) The little boy is trying to climb that tall tree.
2) I was not able to see the manager, either.
3) He learned us how to play basketball.
4) How long have you been working in this company?
57.
1) I am glad that the news are good.
2) John said he might be late.
3) She thought she could finish the report tonight.
4) Which month comes before April?

۱1

============================================================
 با استنـاد به آمار رسمـی سایت،آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی-گروه تألیفی
 و69  پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای،»«خانۀ کتاب
. است69
» برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب-

.) جستجو کنیدwww.ketab.org.ir(
 تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در لینک زیر (از،لینک عناوین
:سایت «خانۀ کتاب») مالحظه بفرمائید
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

پاسخهای کلیدی
56. 3

57. 1
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58.
1) The office of the manager is not on the second floor.
2) John’s father would not allow him reading that book.
3) John and Jim are both good students.
4) Mr. Smile has a strong foreign accent.
59.
1) Mary felt very well yesterday, but today she feels sick again.
2) Shouldn’t Maryam spend more time on her English?
3) John whom I know him very well is a famous basketball player.
4) You are not the only person who feels that way about Jim.

۱2

پاسخهای کلیدی
58. 2

59. 3
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60.
1) Mary speaks French much better than she speaks Italian.
2) I was talking with Mr. Johnson when I saw Jim in the hall.
3) The teacher told our class that he was satisfied with our work.
4) The gold is a precious metal.
61.
1) Doesn’t John resemble to his grandfather?
2) John has been teaching English ever since he graduated from college.
3) I was sure that I had seen the man before.
4) It is difficult to say which one of you is correct.
62.
1) There are several people waiting to see Dr. Irani.
2) Can you bring a better example?
3) John and Jim have stopped talking to each other.
4) It is easy to criticize the work of others.

۱۳

63.
1) Can you tell me how I can reach Milad Tower?
2) Mary said that she will come tomorrow.
3) John wants to go to the library, and Jim does too.
4) Go sit down and rest for a while.
64.
1) I am sorry to have made such a terrible mistake.
2) I have read the three first chapters of the history book.
3) It must have rained during the night.
4) The meeting cannot be held in that room.
65.
1) The professor was standing just besides me.
2) Maryam does not understand her English teacher when she speaks fast.
3) Is this the book which you need?
4) Never have I seen my father so upset.

پاسخهای کلیدی
60. 4
61. 1
62. 4

63. 2
64. 2
65. 1
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Passage 1
The Bermuda Triangle occupies a disturbing and almost unbelievable place in
the world’s catalog of unexplained mysteries. More than a hundred planes and
ships have vanished in this area into the air since 1945, and more than a
thousand lives have been lost, without a single body or even a piece wreckage
from the vanishing planes or ships having been found. Many of the planes
concerned have vanished while in normal radio contact with their base until the
very moment of their disappearance, while others have radioed the most
extraordinary messages, implying that they could not get their instruments to
function, that their compasses were spinning, that the sky had turned yellow
and hazy on a clear day, and the ocean, which was calm nearby, didn’t look right
without further clarification of what was wrong.
66. One can infer from the reading that ……………….….. .
1) the wreckages of some ships and planes have been found in the Bermuda
Triangle
2) the number of incidents involving lost ships is no larger than that of any other
heavily traveled region of the world
2) the ships and the planes couldn’t contact with their base due to the lack of
equipment.
4) the first mention of disappearances in the area was made in 1945
67. It is pointed out in the passage that ……….…….. .
1) thousands of people lost their lives in the Bermuda Triangle in 1945
2) all of the disappearances happened during the day time
3) the Bermuda Triangle mystery was solved in 1945
4) most of the missing planes could contact with their base by their own special
means until the very moment of disappearing
68. The reading mainly deals with …………………….. .
1) why so many ships and planes disappear in the Bermuda Triangle
2) the mysterious disappearances of ships and planes in the Bermuda Triangle
3) the location of the Bermuda Triangle
4) the frequency of the disappearances in the Bermuda Triangle

۱4
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پاسخهای کلیدی
68. 2

66. 4
67. 4
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Passage 2
Many people with high IQ scores fail to become successful due to lack of
motivation, laziness, or short attention span. In contrast, some people with low
IQ succeed with greater personal dedication, systematic effort, and motivation.
One can eliminate the disadvantage that comes with a low IQ score by choosing
the right career path. For example, one might have special talents for a particular
sport while failing to perform as well as the others academically. This can be
justified with greater motivation and dedication. Individuals will have greater
motivation in pursuing careers they are skilled at. They will like it more and put
more effort in it. One of the best ways parents can help is to help their children
discover themselves and their skills.
71. Some very intelligent people can have failures because ………….………… .
1) they have short life span
2) they focus on details too much
3) of various factors
4) they are expected to do so by the society
72. People with low IQ scores may very well be successful ...……….………….... .
1) but they lack motivation and personality
2) as they are praised by their teachers
3) since they devote themselves to their tasks and perform a great effort
4) although they have great abilities and intelligence
73. We can infer from the passage that ........………….………… .
1) success is not always an indicator of intelligence
2) Western cultures focus on ability as the major determinant of success
3) an athlete can be successful in every sports if he has high IQ scores
4) infants adopted by privileged families tend to have higher IQs

پاسخهای کلیدی
71.3
72. 3

73. 1
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برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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Passage 3
Fictional stories about people who have extraordinary abilities have always
attracted people’s attention. One of them is the story of Vera Petrova, who is
able to perceive things with different parts of her skin, and through solid walls.
One day she comes into her father’s office and puts her hands on the door of a
locked safe. Suddenly she asks her father why he keeps so many old newspapers
locked away there. Vera’s curious talent is brought to the notice of a scientific
research institute and she is given a series of tests by a special commission.
During these tests, she manages to read a newspaper through an opaque screen
and then she describes the figures and colors of a picture hidden under a carpet.
During all these tests Vera is blindfolded; and, indeed, except when blindfolded
she lacks the ability to perceive things with her skin. It was also found that
although she could perceive things with her fingers, this ability ceased the
moment her hands were wet.
76. As we understand from the reading, Vera Petrova …….......………….………… .
1) can only perceive things with her fingers
2) is a curious child
3) is not the only fictional character who has extraordinary abilities
4) fails most of the tests administered by a special commission
77. It is pointed out in the reading that Vera Petrova loses the ability to
perceive objects with her fingers …….......………….………… .
1) when her father first notices this ability
2) when she is asked to read a newspaper through an opaque screen
3) after she is given a series of tests
4) as soon as her hands get wet
78. According to the reading, …….......………….………… .
1) Vera Petrova’s father asks her why she keeps the old newspapers in the locked
safe
2) the scientific research institute is not interested in Vera Petrova’s talent
3) Vera can’t perceive objects with her skin unless she is blindfold
4) there are several scientific research institutes which examine people like Vera

پاسخهای کلیدی
76.3
77. 4

78. 3

18

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Passage 4
Naval architects never claim that a ship is unsinkable, but the sinking of the
passenger-and-car ferry Estonia in the Baltic surely should have never have
happened. It was well designed and carefully maintained. It carried the proper
number of lifeboats. It had been thoroughly inspected the day of its fatal voyage.
Yet hours later, the Estonia rolled over and sank in a cold, stormy night. It went
down so quickly that most of those on board, caught in their dark, flooding
cabins, had no chance to save themselves: Of those who managed to scramble
overboard, only 139 survived. The rest died of hypothermia before the rescuers
could pluck them from the cold sea. The final death toll amounted to 912 souls.
However, there were an unpleasant number of questions about why the Estonia
sank and why so many survivors were men in the prime of life, while most of the
dead were women, children and the elderly.

۱9

81. One can understand from the reading that …….......………….………… .
1) the lifesaving equipment did not work well and lifeboats could not be lowered
2) design faults and incompetent crew contributed to the sinking of the Estonia
ferry
3) 139 people managed to leave the vessel but died in freezing water
4) most victims were trapped inside the boat as they were in their cabins
82. It is clear from the passage that the survivors of the accident …….…....... .
1) helped one another to overcome the tragedy that had affected them all
2) were mostly young men but women, children and the elderly stood little
chance
3) helped save hundreds of lives
4) are still suffering from severe post-traumatic stress disorder
83. According to the passage, when the Estonia sank, ………....... .
1) there were only 139 passengers on board
2) few of the passengers were asleep
3) there were enough lifeboats for the number of people on board
4) faster reaction by the crew could have increased the Estonia’s chances of
survival

پاسخهای کلیدی
81. 4
83. 3

82. 2
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Section Four: Cloze Passage t.me/FastZaban :کانال استاد مهرداد زنگیهوندی
Directions: Words or phrases are omitted from the following passage, and they
are numbered 86 to 100. With reference to the numbers in the passage choose
(1), (2), (3), or (4) that best completes each blank.
Fitness experts are now telling us that cycling is one of the best forms of
exercise. As ...(86)... as making you stronger and ...(87)... energetic, cycling also
helps to improve your breathing. Not only ...(88)... correct breathing help your
lungs develop, ...(89)... it is also good for your general well-being. But for cycling
to have the right. …(90)... on the body, you should cycle as often as you can,
...(91)... the more you practice, the better the results ...(92)... .
For people who are not ...(93)... doing exercise, cycling is a great start. It also
has other advantages. Because it is an outdoor sport, it allows you ...(94)... time
in the open air, and the idea of being able to escape from the noise and traffic
of the city is very ...(95)... to many people. In countries like Germany and
Holland, where cycling is extremely ...(96)..., special cycling lanes are often built
along the side of the road. This not only gives the cyclist more ...(97)..., but it
also prevents accidents, which are often caused by ...(98)... drivers, who can’t
wait to overtake a slow ...(99)... . More and more people are taking cycling in
other countries too. ...(100)... there are no special cycling lanes.
86. 1) much
87. 1) more
88. 1) lets
89. 1) but
90. 1) emphasis

2) well
2) therefore
2) does
2) and
2) focus

3) fast
3) maybe
3) gets
3) so
3) effect

4) soon
4) likely
4) makes
4) as
4) achievement

91. 1) whenever

2) therefore

3) if

4) because

92. 1) will be

2) should happen

3) has made

4) maybe

93. 1) enjoyable

2) tired of

3) ascertained

4) accustomed to

94. 1) spent

2) spend

3) to spend

4) having spent

95. 1) terrible

2) frightening

3) uninteresting

4) attractive

96. 1) dangerous

2) unwilling

3) popular

4) avoidable

97. 1) sorrow

2) freedom

3) probability

4) energy

98. 1) impatient

2) incredible

3) imperfect

4) regular

99. 1) cyclist

2) driver

3) passenger

4) traveler

2) in addition

3) even if

4) as

100. 1) because
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منبع متن کلوزتست:
https://www.english-grammar.at/online_exercises/open-cloze/oc020cycling.htm

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر ،درک
مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به
سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 03070006000 :مرادی
لینک مستقیم:
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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پاسخهای کلیدی
86. 2
87. 1
88. 2
89. 1
90. 3
91. 4
92. 1
93. 4

94. 3
95. 4
96. 3
97. 2
98. 1
99. 1
100. 3

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ ( EPTتا
اردیبهشت  )39با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت EPT
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر
کشور یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
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☑ دورۀ فشردۀ  3روزۀ تهران برای قبولی در آزمونهای  EPT ،MSRTو  UTEPTشهریورماه 68
با تدریس استاد مهرداد زنگیهوندی (مؤلف پرفروشترین منابع زبان ارشد و دکتری کشور) برگزار
خواهد شد.
جامعترین دورۀ آمادگی برای آزمونهای زبان دکتری

☑ تاریخ برگزاری 0 :تا  ۶شهریورماه 36
 آدرس :تهران ،میدان انقالب ،خیابان انقالب ،خیابان فخررازی ،نبش خیابان روانمهر ،دانشگاه علمی کاربردیامام خمینی

 طول دوره 21 :ساعت☑ در این دوره مباحث گرامر و درک مطلب بصورت کامل تدریس شده و نکات و روشهای
تستزنی ابداعی با تحلیل حدود  ۳00تست از آزمونهای ادوار گذشته ارائه میگردد.
👈 ظرفیت محدود
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تلفن تماس330۶3306000 :

🔸 کد تخفیف  01درصدی برای دوستانی که تا  25مرداد ثبتنام میکنندfast10 :
☑ دورۀ ویـژۀ  0روزۀ حـل تسـت آزمـون  EPTهم  6شهریورماه با تدریــس استــاد
مهـرداد زنگیهوندی برگزار خواهد شد.
 -لینک ثبتنام:

http://bit.ly/CLass98

