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 ۷۹ماه آذر MSRTسؤاالت آزمون 

 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی
 

Structure 

1. Green ……….........…. have the power to make food from substances found in 

the air and soil. 

(A) only plants  

(C) the only plants  

(B) plants alone 

(D) plants are alone

تنهایی تواند بهاست و نمی صفتفقط یک  greenنیاز داریم. عل اف به haveقبل از فعل ) ← B: گزینۀ پاسخ

 مهفتچاپ  ۴؛ بخش اجزاء جملهمبحث  فاعل جمع و مناسب است. plantsعنوان فاعل جمله محسوب شود. به

 .مرا حل کردیآن هم چند تست مشابه  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar کتاب پرفروش

 .(اضافی است areهم فعل  Dترتیب کلمات نادرست است. در گزینۀ  Cو  Aهای در گزینه

2. The large compound eyes of the dragonfly …….......…. to see moving objects 

almost eighteen feet away.         

(A) to enable it  

(C) it enables  

(B) enabling it 

(D) enable it 

 فعل جمع و مناسب است. enableنیاز داریم. فعل جمع به  eyesبعد از فاعل جمع ) ← D: گزینۀ پاسخ

 که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۴؛ بخش اجزاء جملهمبحث 

 .م(را حل کردیآن هم چند تست مشابه 

3. Children with parents whose guidance is firm, consistent, and rational are 

inclined ……......…. high levels of self-confidence.  

(A) possess  

(C) to possess  

(B) have possessed 

(D) possess in

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف ۱۰بخش ؛ یلصابعد از فعل  toمصدر با کاربرد ) ← C: گزینۀ پاسخ

  

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

  یا www.FastZaban.com سایتتحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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4. Writing pens are made in ….......……. of shapes, sizes, and colors. 

(A) endless variety an almost  

(C) an almost endless variety  

(B) variety an almost endless 

(D) almost variety an endless

 Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ  ۹و بخش  ۲۶؛ صفحۀ ترتیب کلمات) ← C: گزینۀ پاسخ

 .م(را حل کردیآن هم مشابه  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

5. Using many symbols makes …........……. to put a large amount of information 

on a single map.

(A) possible 

(C) it is possible 

(B) it possible  

(D) that possible

 هفتـمچـاپ  ۹، بخـش ۹۹صفحـۀ  ؛[smake]اینجا  بعد از افعال ربطی صفت کاربرد) ← B: گزینۀ پاسخ

 .(متأکید کردآن هم روی  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـاب پرفـکت

6. Anarchism is a term describing a cluster of doctrines and attitudes …….....…. 

principal uniting feature is the belief that government is both harmful and 

unnecessary.               

(A) and  (B) whose  (C) since  (D) for 

، ۰، بخـش ۰۰صفحـۀ  ؛(attitudes) اسمبعد از  whose ـیوصف دهندۀربطکاربرد ) ← B: گزینۀ پاسخ

 .نداریم وصفیدهندۀ های دیگر ربط. در گزینهFast Grammar روشـاب پرفـکت هفتـمچـاپ  درس چهارم

 .(متأکید کرد کتهناین هم روی  در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

7. In his writing, John Crowe Ransom describes what …....……. the spiritual 

barrenness of society brought about by science and technology. 

(A) he considers  

(C) considers  

(B) does he consider 

(D) considers it

چـاپ  ، درس سوم۰بخـش  ،what اسمیدهندۀ بعد از ربط یاسموارۀ جملهکاربرد ) ← A: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـاب پرفـکت هفتـم

  

توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

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

 مراجعه نمایید.
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8. After the great blizzard of 1888 in the northeastern United States, it took 

some ………...................... the snow away from their homes.    

(A) days to shovel people several  

(C) several days people to shovel  

(B) people several days to shovel 

(D) people to shovel several days 

کتاب  هفتـمچـاپ  ۴، مورد سوم؛ بخش ۴۴، صفحۀ takeبعد از  قید زمانکاربرد ) ← B: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـپرف

9. Like other women ……...............…. in the field of medicine, Sara Mayo found 

the beginning years difficult.  

(A) who they pioneered  

(C) who pioneered  

(B) they pioneered 

(D) pioneered

 ، درس چهارم۰بخـش  [؛women]اینجا  اسمبرای توصیف  وارۀ وصفیجملهکاربرد ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـاب پرفـکت هفتـمچـاپ 

10. ………. principal types of acceleration: linear and angular.     

(A) There are two  

(C) The two  

(B) Two of them 

(D) Two

 ۴، مورد چهارم؛ بخش ۴۴صفحۀ  نیاز داریم. فعل؛ به there areفاعل بعد از کاربرد ) ← Aینۀ : گزپاسخ

 .م(تأکید کردآن هم روی  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـمچـاپ 

11. Probably no man had more effect on the daily lives of most people in the 

United States ………. Henry Ford a pioneer in automobile production.   

(A) as was  

(C) than did  

(B) than was 

(D) as did

چـاپ  ۲، بخش ۲۲صفحۀ  ؛thanبعد از  در ساختارهای بیان مقایسه جابجاییکاربرد ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف هفتـم

12. True hibernation takes place only among ………. animals. 

(A) whose blood is warm 

(C) warm-blooded  

(B) blood warm 

(D) they have warm blood

اب ـکت هفتـمچـاپ  ۹، بخـش ۵۰، صفحـۀ از اسمقبل  صفت )مرکب( کاربرد) ← C: گزینۀ پاسخ

 .م(تأکید کردآن هم روی  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـپرف

  
با تدریس  ماه هر MSRTو  EPTهای فشردۀ کالسدر  نامثبت برای

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد 

 مراجعه نمایید.
 

۰۹۹۲۰۰۴۴۹۹۹تلفن تماس:   
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13. In copper engravings and etchings ………. caused by the edges of the plate is 

clearly visible on the paper.                                                                            

(A) the impression is  

(C) impressions  

(B) if the impression 

(D) the impression 

 کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۴بخش  ۹۶، صفحۀ ۹تست ؛ عیناً مشابه اجزاء جمله مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar م(را حل کردیآن هم  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون. 

14. East Liverpool, Ohio, ………. the pottery capital of the United States. 

(A) and called  (B) is called  (C) calling  (D) to call

 کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۴بخش  نیاز داریم؛ فعلدر جای خالی به  ؛اجزاء جملهمبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar م(را حل کردیآن هم چند تست مشابه  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون. 

15. Coral reefs have always been ………. hazards to ships sailing in tropical seas.  
(A) one of the greatest 

(C) ones greatest  

(B) the greatest ones 

(D) the greatest were

 :one ofاستفاده از الگوی ) ← A: گزینۀ پاسخ

one of (the) + اسم جمع + صفت عالی 

 .(Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۹و  ۱های است؛ بخش Aپاسخ گزینۀ 
 

ماه  ۴۱در  ده هزار جلدفروش بیش از با رکورد   GrammarFastکتاب پرفروش 

 خیرا
  



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

5 

16. The longest night of the year .................. . 
(A) known as Yalda 
(C) it is known as Yalda 

(B) knowing as Yalda 
(D) is known as Yalda 

نیاز  فعلدر صورت سؤال، در جای خالی به  night؛ بعد از فاعل اجزاء جملهمبحث ) ← D: گزینۀ پاسخ

هم چند تست  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۴داریم؛ بخش 

 .م(را حل کردیآن مشابه 

17. Margaret Fuller was not active in the women’s-rights movement, but she  
                                                            A                                                          B 

asking for a fair chance for women in her book, Woman in the Nineteenth  
        C                                             D 

Century.  

 asked فعلبایستی از  askingبجای  ؛سازپایهحروف ربط هم بعد از فعلفاعل و  کاربرد) ← C: گزینۀ پاسخ

که در  Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۰بخش  ۹۲، صفحۀ ۴عیناً مشابه تست استفاده شود. 

 .(مرا حل کردیآن هم  دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

18. Most cities major in the United States have at least one daily newspaper.  
                            A                                                        B          C                    D 

بجــای ؛ [cities[ قبل از اسم ]اینجا majorای ]اینجا کلـمهصفـت یک کاربـرد) ← A: گزینۀ پاسخ

cities major  بایستی ازmajor cities  کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۹استفاده شود. بخش Fast Grammar 

 .(متأکید کردبسیار آن  هم روی که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

19. The survival of a forest depends not only on the amount of annual rainfall it  
                     A                                                                                                          B 

receives, and also on the seasonal distribution of the rain.  
                     C                                                        D 

استفاده  also butبایستی از  not onlyهمراه به ؛های دوقسمتیدهندهربط کاربرد) ← C: گزینۀ پاسخ

که در دورۀ فشردۀ  Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۵بخش  ۵۰عیناً مشابه تست صفحۀ  شود.

 .(مرا حل کردیآن هم  قبل از آزمون

  

  

 MSRTهای ادوار گذشتۀ های کامالً تشریحی آزمونبرای دریافت پاسخ

 ف تألیکتاب بانک سؤاالت زبان دکتری توانید ها، میبا تحلیل همۀ گزینه 

 سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

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

 تهیه نمایید.
 

۰۹۹۲۰۰۴۴۹۹۹تلفن تماس:   
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20. James Fanner, an American civil rights leader, he helped establish the  
                                                                 A                                       B 

Congress of Racial Equality, an organization that is dedicated to the principle of  
                                                                                                              C                           D 

nonviolence.   

 an American ... leaderجمله است.  فاعل James Fanner، اجزاء جملهمبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

 هفتـمچـاپ  ۴، بخـش ۶۰اضافی است. نکتۀ تستی صفحـۀ  helpedقبل از فعل  heاست. فاعل  بدلهم 

 .م(بسیار تأکید کردآن  هم روی که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون Fast Grammar روشـاب پرفـکت

21. A merger is a combination of two or more businesses down below a single  
                                            A                                     B                                      C                    D 

management.  

 ۱۹بخش استفاده شود.  underبایستی از  down belowبجای ؛ اضافه حروفمبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ 

22. In its simplest form, a transformer is composed of two coils of wire place  
           A                                                                          B 

together without no wires actually in contact.  
      C                  D 

استفاده شود.   anywithoutبایستی از   nowithoutبجای ؛ سنج هاکمیتمبحث ) ← D: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۱بخش 

23. Whichever they may differ widely in function, all cells have a surrounding  
                A                                                                    B                                                C 

membrane and an internal, water-rich substance called cytoplasm.  
                                                                                                       D 

بایستی از  whicheverبجای با توجه به مفهوم، ؛ هادهندهکاربرد ربطمبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

 کتاب پرفروش مهفتچاپ  ، بخش سوم۰بخش استفاده شود.  although دهنـدۀ قیدی بیان مغایرتربط

Fast Grammar). 

 

 

  

با تدریس  ۹۴ ماهدی  MSRTو  EPTهای فشردۀ کالسدر  نامثبت برای

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد 

 مراجعه نمایید.
 

۰۹۹۲۰۰۴۴۹۹۹تلفن تماس:   
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24. Booker T. Washington, an educational leader, worked throughout the  
                                                                     A                                B 

lifetime to improve economic conditions for Black people in the United States.  
    C                                                             D 

، ۹استفاده شود. بخش  his صفت ملکیبایستی از  the؛ بجای های ملکیکاربرد صفت) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar کتاب پرفروش مهفتچاپ   ۶۶۹صفحۀ  ۰۱عیناً مشابه تست 

25. In the Middle Ages, books called bestiaries were prepared in an attempt to  
                                                                                                                                         A 

describe animals, real or imagine, that exemplified human traits. 
                                                       B             C                                  D 

 بجای استفاده شده؛ پس، realاز صفت  orقبل از  ؛or همسانی قبل و بعد از مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

چاپ   ۶۶۹صفحۀ  ۰۲، عیناً مشابه تست ۵بخش استفاده شود.  imaginary صفتبایستی از  imagine فعل

 .( GrammarFast کتاب پرفروش مهفت

26. Pumps can operate under pressures ranging between a fraction of a pound  
                                                   A                                B              C 

to more than 10,000 pounds per square inch.  
              D 

 حرف اضافۀ بایستی از between، بجای range؛ بعد از فعل اضافه حروفمبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

from  کتاب پرفروش مهفتچاپ  ۱۹استفاده شود. بخش Fast Grammar). 

27. Approximately fifty percent of the package utilized in the United States are  
                                                                                  A              B  

for foods and beverages.  
          C                      D 

 spackage جمعبایستی از اسم  package مفرد؛ بجای اسم اسامی مفرد و جمعمبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar کتاب پرفروش ۱استفاده شود. بخش 

 

 

  

 این افتخار را دارد که با وندیمهرداد زنگیهگروه آموزشی استاد 

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

های زبان ارشـد و دکتـری ایـران در برنـد آزمون نیترپرفروش  

 است. ۹۴و  ۹۲های سال
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28. Whether as statesman, scientist, and philosopher, Benjamin Franklin was
      A       B 

destined to gain lasting honor throughout much of the world. 
         C                                                                D 

 کتاب پرفـروش ۵بخـش استفاده شود.  orبایستی از  andبجای  ؛حروف ربطکاربرد ) ← A: گزینۀ پاسخ

Fast Grammar).

29. A traditional Halloween decoration is a jack-o-lantern, which is a hollowed-
        A 

out pumpkin with a scary face cut into them. 
 B                      C                        D 

اسم  Dدر گزینۀ  them جمع؛ مرجع ضمیر مفعولی مرجع آن با ضمیر مطابقت مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 Fast Grammar کتاب پرفـروش ۹بخـش استفاده شود.  itبایستی از  themبجای  است؛ pumpkin مفرد

.م(را حل کردیآن هم چند تست مشابه  که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون

30. For a long time, cotton ranked first between Alabama’s corps, but today it
      A      B 

accounts for only a fraction of the agricultural production. 
  C       D 

استفاده  دو چیز یا دو فرد« بین»برای اشاره به  between؛ از کلمات انتخابمبحث ) ← A: گزینۀ پاسخ

 betweenبجای  .شوداستفاده می چیز یا دو فرد بیش از دو «میان» برای اشاره به amongشود، ولی از می

 .(Fast Grammar کتاب پرفـروش ۱۰بخـش استفاده شود.  amongبایستی از 

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

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

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

 است. 69

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

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 
)از  ریز یهانکیدر ل دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

 :دیمالحظه بفرمائ («کتاب ۀخان» تیسا

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187 
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:۷۹ ماهآذرتحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

تعداد: ۹۴ماه آذر TMSRآزمون  تست( ۹۰) از سؤاالت بخش گرامر

(،۴)بخش  اجزاء جملهاز نکات مربوط به تست  9

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

(،6)بخش  و قیدها هاصفتاز نکات مربوط به تست  ۵

 (،۸)بخش  همسانی )پارالل(از نکات مربوط به تست  ۳

 (،9)بخش  مطابقت فاعل و فعلاز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۱)بخش  هااسماز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۳)بخش  ضمایراز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۱۳)بخش  هاضاف حروفاز نکات مربوط به تست  ۲

 ،(۱۱)بخش  فعل و اَشکال آننکات مربوط به از تست  ۱

و (Fast Grammar 9)بخش  جابجایینکات مربوط به از تست  ۱

 (۱۵)بخش  کلمات انتخاباز نکات مربوط به تست  ۱

بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 

----------------------------------------- 
:وی لینک زیر کلیک کنیدر MSRTنی در پکیج کامل قبولی تضمی پستیسفارش  برای

https://b2n.ir/MsrtPack

 ۷۹ فقط) به سراسر کشور رایگانبا ارسال پستی  چاپ انتشارات جنگلپرفروش  چهار کتاب شامل

 (نهزار توما
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Reading Comprehension 

Passage 1 
     Glass is a remarkable substance made from the simplest raw materials. It can 
be colored or colorless, monochrome or polychrome, transparent, translucent, 
or opaque. It is lightweight impermeable to liquids, readily cleaned and reused, 
durable yet fragile, and often very beautiful. Glass can be decorated in multiple 
ways and its optical properties are exceptional. In all its myriad forms – as table 
ware, containers, in architecture and design – glass represents a major 
achievement in the history of technological developments. 
     Since the Bronze Age, about 3,000 B.C., glass has been used for making various 
kinds of objects. It was first made from a mixture of silica, line and an alkali such 
as soda or potash, and these remained the basic ingredients of glass until the 
development of lead glass in the seventeenth century. When heated, the mixture 
becomes soft and malleable and can be formed by various techniques into a vast 
array of shapes and sizes. The homogeneous mass thus formed by melting then 
cools to create glass, but in contrast to most materials formed in this way 
(metals, for instance), glass lacks the crystalline structure normally associated 
with solids, and instead retains the random molecular structure of a liquid. In 
effect, as molten glass cools, it progressively stiffens until rigid, but does so 
without setting up a network of interlocking crystals customarily associated with 
that process. This is why glass shatters so easily when dealt a blow. Why glass 
deteriorates over time, especially when exposed to moisture, and why glassware 
must be slowly reheated and uniformly cooled after manufacture to release 
internal stresses induced by uneven cooling. 
     Another unusual feature of glass is the manner in which its viscosity changes 
as it turns from a cold substance into a hot, ductile liquid. Unlike metals that flow 
or “freeze” at specific temperatures glass progressively softens as the 
temperature rises, going through varying stages of malleability until it flows like 
a thick syrup. Each stage of malleability allows the glass to be manipulated into 
various forms, by different techniques, and if suddenly cooled the object retains 
the shape achieved at that point. Glass is thus amenable to a greater number of 
heat-forming techniques than most other materials. 

توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

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

مراجعه نمایید.
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1. Why does the author list the characteristics of glass in lines 1-7?
(A) to demonstrate how glass evolved 
(B) to show the versatility of glass 
(C) to explain glassmaking technology 
(D) to explain the purpose of each component of glass 

2. The word “durable” in line 4 is closest in meaning to ……....……. .
(A) lasting (B) delicate (C) heavy (D) plain

3. What does the author imply about the raw materials used to make glass?
(A) They were the same for centuries. 
(B) They are liquid. 
(C) They are transparent. 
(D) They are very heavy. 

4. According to the passage, how is glass that has cooled and become rigid
different from most other rigid substances? 
(A) It has an interlocking crystal network. 
(B) It has an unusually low melting temperature. 
(C) It has varying physical properties. 
(D) It has a random molecular structure. 

5. The word “customarily” in line 18 is closest in meaning to …....………. .
(A) naturally (B) necessarily (C) usually (D) certainly

6. The words “exposed to” in line 20 are closest in meaning to ……...……. .
(A) hardened by 
(C) subjected to 

(B) chilled with 
(D) deprived of

7. What must be done to release the internal stresses that build up in glass
products during manufacture? 
(A) The glass must be reheated and evenly cooled. 
(B) The glass must be cooled quickly. 
(C) The glass must be kept moist until cooled. 
(D) The glass must be shaped to its desired form immediately. 

8. The word “induced” in line 22 is closest in meaning to ……......……. .
(A) joined (B) missed (C) caused (D) lost

9. The word “it” in line 24 refers to …….......……. .
(A) feature (B) glass (C) manner (D) viscosity

10. According to the passage, why can glass be more easily shaped into specific
forms than can metals? 
(A) It resists breaking when heated. 
(B) It has better optical properties. 
(C) It retains heat while its viscosity changes. 
(D) It gradually becomes softer as its temperature rises. 
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11. The word “remarkable”, in the first paragraph, is closest in meaning to
…….................……. . 
(A) considerable 
(C) understandable 

(B) excusable 
(D) amicable

 رسیدهای مگـاتشـریحـی پاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 

:(تشریحیبا پاسخ تافل چینی )همراه با سؤاالت 

  

این افتخار را دارد که با وندیمهرداد زنگیهگروه آموزشی استاد 

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

های زبان ارشـد و دکتـری ایـران در برنـد آزمون نیترپرفروش  

است. ۹۴و  ۹۲های سال
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Passage 2 
     It’s a sound you will probably never hear, a sickened tree sending out a 
distress signal. However, a team of scientists at the U.S. Department of 
Agriculture’s Forest Service has recently heard the cries, and they think some 
insects also hear the trees and are drawn to them like vultures attracted to a 
dying animal. 
     Researchers hypothesized that these sounds - actually vibrations produced by 
the surface of plants - were caused by a severe lack of moisture. They fastened 
electronic sensors to the bark of drought-stricken trees and clearly heard distress 
calls. According to one of the scientists, most parched trees transmit their plight 
in the 50- 500-kilohertz range. (The unaided human ear can detect no more than 
20 kilohertz). They experimented on red oak, maple, white pine, aspen and birch 
and found that all make slightly different sounds. With practice, scientists could 
identify the species of tree by its characteristic sound signature. 
     The scientists surmise that the vibrations are created when the water columns 
inside tubes that run the length of the trees are cracked, a result of too little 
water following through them. These fractured columns send out distinctive 
vibration patterns. Because some insects communicate at ultrasonic frequencies, 
they may pick up the trees’ vibration and attack the weakened trees. 
Researchers are now running tests with potted trees that have been deprived of 
water to see if the sound is what attracts the insects. "Water-stressed trees also 
have a different smell from other trees, and they experience thermal changes, 
so insects could be responding to something other than sound", one scientist 
said. 

1. Which of the following in the main topic of the passage?
(A) the vibrations produced by insets 
(B) the mission of the U.S. Forest Service 
(C) the effect of insects on stress 
(D) the sounds made by trees 

2. The word “them” in line 4 refers to ….......………. .
(A) trees (B) scientists (C) insects (D) vultures

3. The word “parched” is closest in meaning to which of the following?
(A) burned (B) dehydrated (C) recovered (D) damaged

4. The word “plight” is closest in meaning to ……......……. .
(A) cry (B) condition (C) need (D) agony
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5. It can be inferred from the passage that the sounds produced by the trees
……..............................……. . 
(A) serve as a form of communication among trees. 
(B) are the same no matter what type of tree produces them 
(C) cannot be heard by the unaided human ear 
(D) fall into the 1 - 20-kilohertz range 

6. The word “fractured” is closest in meaning to …...............………. .
(A) long (B) blocked (C) hollow (D) broken

7. Which of the following could be considered a cause of the trees’ distress
signals? 
(A) torn roots 
(C) experiments by scientists 

(B) attacks by insects 
(D) lack of water

8. The phrase “pick up” could best be replaced by which of the following?
(A) perceive (B) lift (C) transmit (D) attack

9. All of the following are mentioned as possible factors in drawing insects to
weakened trees EXCEPT …............………. . 
(A) thermal changes 
(C) sounds  

(B) smells 
(D) changes in color 

10. It can be inferred from the passage that research concerning the distress
signals of trees …………............. . 
(A) was conducted many years ago 
(B) has been unproductive up to now 
(C) is continuing 
(D) is no longer sponsored by the government 
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۷۹ماه دناسف MSRTسؤاالت آزمون 

 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی

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

کشیده شده است.

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

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

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

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

.(Fast Grammar روشـکتاب پرف

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

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

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

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

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

Fast Grammar) آزمون  درMSRT از اهمیت باالیی برخوردار است. 

as + صفت/ قید + as

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

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

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهـرداد زنگیـمه

مرادی    8۹078828000مراجعه نمایید:    

 مستقیم: لینک

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

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

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

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

 .کنیم

رویم:ها میحال به سراغ گزینه

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

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

شود.رد می هم C د وشومی

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

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

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

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

Fast Grammar).

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

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

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

Fast Grammar) ترین مبحث در آزمون مهمMSRT است. 

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

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

 www.FastZaban.com سایتو تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما یا

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

(C) its treatment 

(B) to treat 

(D) it treats 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شود.می

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

 شود.رد میهم  Dنیاز خواهیم داشت. پس، 

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

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

 تأکید کردم.بسیار 

  
 هر ماه با تدریس استاد  MSRT تضمینیهای فشردۀ کالسدر  نامثبتبرای 

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیه

 مراجعه نمایید.
 

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

(A) than an area wider 

(C) a wider area than 

(B) wider than the area 

(D) an area wider than are 

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

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

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

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

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

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

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

the United States in 1878.  

(A) undergraduate teaching was in a second laboratory 

(B) second teaching laboratory of undergraduate 

(C) undergraduate teaching laboratory was second 

(D) second undergraduate teaching laboratory 

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

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

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

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

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

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

توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

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

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

(A) A volcano erupts 

(C) A volcano erupts it 

(B) A volcano whether erupts 

(D) If a volcano erupts

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

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

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

 د.نشورد می ر دوه

 هم ترتیب کلمات نادرست است. Bدر گزینۀ 

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

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

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

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

 «رد.ک رسوخ پیدا خواهد

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

(A) Ordinarily, tariff 

(C) On ordinary tariff 

(B) Ordinary tariffs are 

(D) Tariffs are ordinarily

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

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

 د.شونرد می are فعل اضافیبدلیل داشتن  Dو  Bهای گزینه

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

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

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

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

  

 MSRTهای ادوار گذشتۀ های کامالً تشریحی آزمونبرای دریافت پاسخ

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

 سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

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

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

actually happened.  

(A) Folktales which sometimes tell stories 

(B) The stories of folktales sometimes telling 

(C) Stories sometimes told are when folktales 

(D) Folktales sometimes tell stories 

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

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

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

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

 شود.مناسب رد می فعل

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

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

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

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

is said to have taken place. 

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

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

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

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

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

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

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

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

و  EPTتضمینی  فشردۀ ویدئویی و حضوری هایکالسدر  نامثبتبرای 

MSRT روی لینک زیر  وندیمهرداد زنگیهاستاد با تدریس  ۹7 ماهفروردین

 :کلیک نمایید

http://yon.ir/Classs98 

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

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

(A) usually does not want 

(B) usually is unwanted 

(C) that one does not usually want it 

(D) that is usually unwanted

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

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

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

 شوند.هر دو رد می

 است. اضافی لفع isهم  Bدر گزینۀ 

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

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

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

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

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

(A) interest of a serious topic 

(C) a topic of serious interest 

(B) a serious interest of topic 

(D) serious interest of a topic 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از 28 دانلود رایگانبرای 

 :نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندیمهرداد زنگیهاستاد      تألیف

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

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

(A) those individuals whose behavior 

(B) why do individuals whose behavior 

(C) why individuals behave 

(D) the behavior of those individual who 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

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

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

weather.  

(A) Painting 

(C) The paint 

(B) Painted 

(D) By painting

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

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

Fast Grammar). 

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

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

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

length. 

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

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ

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

 

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

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

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

 است. 69

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

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 

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

 :دیمالحظه بفرمائ («کتاب ۀخان» تیسا
 

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

harmonic tones. 
 D 

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

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

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

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

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

portraits.  

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

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

Fast Grammar).

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

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

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

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

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

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

  Fast Grammarکتاب   صفحه از 28 دانلود رایگانبرای 

:نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندیمهرداد زنگیهاستاد      تألیف

http://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar2.pdf 
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20.  The invention of a cotton gin by Eli Whitney in 1793 made cotton yarn more
       A        B   C 

economy than linen. 
 D 

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

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

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

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

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

concentrations of contaminants than heavily polluted air outside. 
                                                                               C                                 D 

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

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

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

atmosphere and the rock’s constituents. 
          D  

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

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

 .(Fast Grammar روشـپرف

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

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

thousands of years ago.  
                                  D 

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

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

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف م و هشتمهفتهای اپچ

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

  

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

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

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهـرداد زنگیـمه

 مرادی    8۹078828000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

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

faster, more efficiently, and less expensive.  
                                                                       D 

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

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

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

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

Fast Grammar). 

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

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

photography becoming a popular and individualized art.  
                                  D 

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

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

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

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

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

 .(Fast Grammar روشـپرف

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

 

 

 MSRTهای ادوار گذشتۀ های کامالً تشریحی آزمونبرای دریافت پاسخ

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

 سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

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

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

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

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

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

 تعداد: ۹8اسفندماه  TMSRآزمون  سؤال بخش گرامر 45 از

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

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

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

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

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

 (،8)بخش  یهمساناز نکات مربوط به تست  0

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

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

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 

  

 هایرا فقط با مطالعۀ بخشسؤال  20 کنید،مالحظه میهمانطور که 

 تألیف Fast Grammarهای هفتم و هشتم کتاب چاپ 5و  2

 وندیاستاد مهرداد زنگیه

 .توانستید پاسخ دهیدمی
 

8۹078828000تلفن تماس:   
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 :های مگـاتشـریحـیپاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 

 

 



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

1 

 ۹8ماه خرداد MSRTسؤاالت آزمون 
 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی

 

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

 کشیده شده است.
 

1. Among the 3000 artworks in Tehran Museum of Contemporary Art 
……………….………. .  
(A) as is Henri de Toulouse-Lautrec’s Girl with Lovelock 
(B) is Henri de Toulouse-Lautrec’s Girl with Lovelock 
(C) which is Henri de Toulouse-Lautrec’s Girl with Lovelock 
(D) Henri de Toulouse-Lautrec’s Girl with Lovelock 

قید مکانی است که بدون کاما در  Among … Contemporary Art (؛ییجابجامبحث ) ← Bگزینۀ  :پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف، درس دوم ۶)بخش  داریمنیاز  جابجاییابتدای جمله بکار رفته؛ پس، به 

 ماست. فاعل Girl with Lovelockو  فعل isاست که در آن  Bپاسخ، گزینۀ 

 :های دیگردلیل رد گزینه

واره بکار جمله دواستفاده شده که برای اتصال  whichو  as های اضافیدهندهربط، از Cو  A یهانهیگزدر 

 واره.جمله یکروند، نه می

 شود.نیز رد می  Dخواهد بود و  فعل، جمله فاقد Dبا انتخاب گزینۀ 

 تست حل شد. هم مشابه اینی موزش ویدیوئکالس آو  هدورۀ فشرددر 

آنری  دختری با طره]موجود[ در موزۀ هنرهای معاصر تهران، ]تابلوی[  یاثر هنر 0333در میان : »ترجمۀ جمله

 .«دارد وجود، لوتِرک-دو تولوز

و نکات مربوط به آن بصورت کامل  برخوردار است متوسطیاز اهمیت  MSRTدر آزمون جابجایی مبحث  :وجهت

 .آمده است Fast Grammarکتاب  ۶در بخش 

 

 

  

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

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

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهـرداد زنگیـمه

 مرادی    330۶3306000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
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2. An unconsolidated aggregate of silt particles is also termed silt, ……………… a 
consolidated aggregate is called siltstone.  
(A) which 

(C) whereas 

(B) why 

(D) whether 

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

aggregate …n a و  اعلفis termed اول و وارۀجمله فعل aggregate … a و  فاعلis called  فعلهم 

م. نیاز داری وارهدو جملهبرای اتصال  مناسبدهندۀ ربطیک دوم است. بنابراین، در جای خالی فقط به  وارۀجمله

 روشـپرفکتاب ، درس دوم 5بیان مغایرت است )بخش  دهندۀ قیدیربط whereasاست.  Cپاسخ، گزینۀ 

Fast Grammar). 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.ی کالس آموزش ویدئویو  هدورۀ فشرددر 

، آنحجم متراکمی از  در حالیکهشود، حجم غیرمتراکمی از گِل و الی، سیلت نامیده می: »ترجمۀ جمله

 .«شودنامیده می سنگسیلت

ترین مبحث در آزمون مهم (Fast Grammarکتاب  5)بخش  هاوارههـواع جملـانتوجه کنید که مبحث  :وجهت

MSRT است. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

  www.FastZaban.com ایتسو تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما یا

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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3. In 1864, the American Shakespearean actor, Edwin Booth, gained critical 
acclaim when he ……………… Hamlet at the Winter Garden Theatre in New York 
City. 
(A) perform  
(B) performed  
(C) had been performing  
(D) having performed 

به  جای خالیدر  n 1864i ۀساد ۀزمان گذشت دیبا توجه به ق (؛یفعل یهازمانمبحث ) ← B: گزینۀ پاسخ

 (.Fast Grammarکتاب  03)بخش است  Bپاسخ، گزینۀ . میدار ازین ساده ۀگذشتزمان 

 هم روی این نکته بسیار تأکید کردم.ی کالس آموزش ویدئویو  هرۀ فشرددودر 

با ایفای نقش  ،اِدوین بوثهای شکسپیر، ]متخصصِ[ نقش بازیگر آمریکایی ،06۶0ال سدر : »ترجمۀ جمله

 .«مورد تحسین منتقدان قرار گرفت نیویورک نوینتِر گاردِدر تئاتر  هملت

4. ……………… are mostly made of oil products.  
(A) Plastics today  
(B) There are plastics today  
(C) Because plastics today  

(D) Due to plastics today 

یک در صورت تست،  .دارد ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به (؛ اجـزاء جمـله)مبحث  ← A: گزینۀ پاسخ

 :رویممی هانهیحال به سراغ گز. مناسب نیاز داریم یک فاعلداریم. به  (are made) علف

 .شودیست و رد ما are یاضاف فعل یدارا B ۀنیگز

 .شودیست و رد ما because یاضاف ۀدهندربط یدارانیز  C ۀنیگز

، جمله Dآن است. پس، با انتخاب  مفعول حرف اضافۀ plasticsو  ودهبحرف اضافه  due to هم D ـۀنیدر گز

 .شودیمو این گزینه هم رد مناسب خواهد بود  لـفاع فاقد

روش ـپرفکتاب  0)بخش خواهد بود  are made فعل برای فاعل plasticsاست که در آن  A ۀنیگز ،پاسخ

Fast Grammar.) 

 تست حل شد. هم مشابه اینی موزش ویدیوئکالس آو  هدورۀ فشرددر 

 «شوند.های نفتی ساخته میعمدتاً از فراورده هاپالستیک: »ترجمۀ جمله

)بخش  هاوارههـواع جملـانو  (Fast Grammarکتاب  0)بخش  لهـزاء جمـاجتوجه کنید که مباحث  :وجهت

 .برخوردار هستند باالییاز اهمیت  MSRTدر آزمون  (Fast Grammarکتاب  5
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5. Most tangerine trees and their flowers and fruits resemble ……………… the 
orange, although tangerines are generally smaller.  
(A) of those  
(B) which of those  
(C) those of  
(D) which are of 

داریم. پس، با  دو فعل(؛ در صورت سؤال، those ofو کاربرد  هاوارهانواع جمله مبحث) ← C: گزینۀ پاسخ

و  فاعل tangerines اول و وارۀجمله فعل resembleو  فاعل and fruits … mostمواجهیم.  وارهدو جمله

are  دوم است.  وارۀجمله فعلهمalthough درس دوم 5بیان مغایرت است )بخش  دهندۀ قیدیربط هم ،

 .(Fast Grammarکتاب 

 :هابررسی گزینه

 شوند.هستند و هر دو رد می which اضافیدهندۀ ربطدارای  Dو  Bهای گزینه

استفاده  اسم مناسباز  those صفت اشارۀاست. از طرفی بعد از  هم ترتیب کلمات نادرست Aدر گزینۀ 

 نشده.

« پرتقال» orangeو « نارنگی» tangerineدر  fruitsو  flowers جمعدو اسم  نجا،یدر ااست.  Cپاسخ، گزینۀ 

کتاب  3)بخش  اده شودـاستف those ofع ـجم رـیاز ضم یستیبا ن،یاند. بنابراشده هـسیمقا گریکدیبا 

Fast Grammar). 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.ی کالس آموزش ویدئویدر 

های پرتقال شباهت ها و میوهبه درختان، گل هایشانها و میوهبسیاری از درختان نارنگی و گل: »ترجمۀ جمله

 «د.هستن ها عموماً کوچکتردارند، گرچه نارنگی

 

  

 هر ماه با تدریس استاد  MSRT تضمینیهای فشردۀ کالسدر  نامثبتبرای 

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیه

 مراجعه نمایید.
 

330۶3306000تلفن تماس:   
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6. Ohio, the center of ……………… the Hopewen culture, has the greatest 
concentration of ancient burial mounds in the United States. 
(A) called 
(B) what is called 
(C) that is called 
(D) is called 

 داریم. has فعل یک و Ohio یک فاعل (؛ در صورت سؤال،هاوارهانواع جمله مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

 :هاینهبررسی گز

 شوند.کنند و هر دو رد میبه صورت سؤال وارد می اضافی فعل Dو  Aهای گزینه

 .استفاده شود وارۀ اسمیجملهقرار گرفته، بایستی از  of حرف اضافۀبا توجه به اینکه جای خالی بعد از 

استفاده شود؛  و فعل فاعلاز  thatبعد از  یستیحتماً با شوند،یشروع م thatکه با  یاسم یهاوارهدر جمله

 شود.رد میهم  Cگزینۀ . پس، ردیبه عهده بگ زیرا ن فاعلخود نقش  تواندینم that یجمالت نیدر چن ،یعنی

 یاسم ۀوارجملههم فعل  is calledدهنده و همزمان فاعل و ربط whatکه با انتخاب آن،  است Bپاسخ، گزینۀ 

 .(Fast Grammarکتاب ، درس سوم 5)بخش خواهد بود 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.ی کالس آموزش ویدئویدر 

های محل تپه تجمع )تعداد( بزرگترین است، Hopewenفرهنگ  آنچه موسوم به زمرک اوهایو،: »ترجمۀ جمله

 «د.شودفن باستانی در ایاالت متحده را شامل می
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7. ………………, such as jazz, are often played from memory rather than from a 
written score.  
(A) Of some types music  
(B) Music some of types  
(C) Some types of music  
(D) Types of music some 

 علایک ف به وداریم؛  are played یک فعل(؛ در صورت سؤال، ترتیب کلماتمبحث ) ← C: گزینۀ پاسخ

 داریم.مناسب نیاز 

 :هابررسی گزینه

 شود.رد می Dگزینۀ  شود.[ استفاده میtypes[ قبل از اسم ]اینجا someها ]اینجا سنجاز کمیت

 دارد. مفعول حرف اضافهنقش  some types musicنخواهیم داشت، زیرا کل  فاعلهم  Aبا انتخاب گزینۀ 

 .(Fast Grammarکتاب  ۶بخش انتهای است ) C، گزینۀ پاسخ

 م.تأکید کردت روی این نکام هی کالس آموزش ویدئویدر 

پارتیتور ]صفحۀ شوند تا از روی یک اغلب از حفظ نواخته می ،jazz برخی انواع موسیقی، مانند: »ترجمۀ جمله

 .«نویسی شده[نُت

 

 

  

توانید به می وندیزنگیه مهردادهای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

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

 مراجعه نمایید.
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8. During the 1850’s, reform movements ……………… temperance and the 
abolition of slavery gained strength in the United States.  
(A) advocating  
(B) they had advocated  
(C) to advocating  
(D) to advocate when 

یک  در صورت تست، .دارد ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به (؛ اجـزاء جمـله)مبحث  ← A: گزینۀ پاسخ

 (.ammarFast Gr کتاب 0)بخش  داریم )degain( علیک فو  (reform movements) فاعل

 :هابررسی گزینه

 .شودیو رد م بوده they had advocated یاضاف و فعل علاف یدارا B ۀنیگز

 .شودیرد مهم  C (.Fast Grammar 03)بخش  نادرست است ingو  toکاربرد همزمان هم  C ۀنیگزدر 

 .شودیست و رد ما when یاضاف ۀدهندربط یدارانیز  D ۀنیگز

which advocated  وارۀ وصفیشدۀ جملهحالت کوتاه در واقع advocatingدر آن است که  A ۀنیگز ،پاسخ

 (.Fast Grammarروش ـپرفکتاب  ، درس چهارم5)بخش تبدیل شده  advocatingه که به بود

 تست حل شد. مشابه این چند تست همی موزش ویدیوئکالس آو  هدورۀ فشرددر 

داری در ایاالت برده روی و براندازیطلبانۀ طرفدار میانهصالحاهای ، جنبش0653در طول دهۀ : »ترجمۀ جمله

 .«به قدرت رسیدند متحده
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9. ……………… to learn about human origins and evolution, the physical 
anthropologist studies fossil remains and observes the behavior of other 
primates.  

(A) Because trying  

(B) There is trying  
(C) Do they try  
(D) In trying 

یک در صورت تست،  .دارد ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به (؛ اجـزاء جمـله)مبحث  ← D: گزینۀ پاسخ

 (.Fast Grammar کتاب 0)بخش داریم  )studies( علیک فو  )the physical anthropologist( فاعل

 :هابررسی گزینه

 .شودیست و رد ما because یاضاف ۀدهندربط یدارا A ۀنیگز

 .شودیو رد م بوده is یاضاف فعل یدارانیز  B ۀنیگز

 .شودیو رد م بوده they try یاضاف و فعل علاف یداراهم  C ۀنیگز

 در ابتدای جمله in trying … evolution عبارت حرف اضافه، یک آن با انتخاباست که  D ۀنیگز ،پاسخ

 .اشتخواهیم د

 تست حل شد. هم چند تست مشابه اینی موزش ویدیوئکالس آو  هدورۀ فشرددر 

 یایابق شناس فیزیکیمردم، ها و تکامل بشرکسب اطالعات دربارۀ خاستگاه تالش برایدر : »ترجمۀ جمله

 «ند.کمی پژوهش اهنخستی دیگر رفتار در مورد و را مورد مطالعه قرار داده هافسیل

 :مگـاتشـریحـی هایپاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 
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the American craft movement seems to have flourished  where……………… . 10 
most vigorously, partly through its association with the Prairie School of 

Architecture.  

(A) Was the Midwest  
(B) It was the Midwest  

(C) The Midwest as  

(D) The Midwest being  

پس، قبل داریم؛  ere(wh( هدهندربط یک(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله حثمب) ← B: گزینۀ پاسخ

 نیاز داریم. وارۀ دیگرجملهیک از آن و در جای خالی هم به 

 :هابررسی گزینه

 .شودیرد م A و شده سؤالی دلیلبی ، ترتیب کلماتA ۀنیگزدر 

 د.شومی ردو  است as اضافی دهندۀربطدارای هم  C ۀنیگز

 .شودیو رد م بوده The Midwestبرای فاعل  مناسبفعل  فاقدنیز  D ۀنیگز

 روشـکتاب پرف مچهار، درس 5)بخش  خواهد بود فعل wasو  فاعل itاست که با انتخاب آن،  Bگزینۀ  ،پاسخ

Fast Grammar). 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

 

 
 

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

 MSRTتضمینی  فشردۀ ویدئویی و حضوری هایکالسدر  نامثبتبرای 

روی لینک زیر کلیک  وندیمهرداد زنگیهاستاد با تدریس  36 ماهشهریور

 :نمایید

http://bit.ly/CLass98 

330۶3306000تلفن تماس:   
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11. ……………… as taste is really a composite sense made up of both taste and 
smell. 
(A) To which we refer 
(B) What do we refer to 
(C) That we refer to it 
(D) What we refer to 

( داریم. بنابراین، در جای خالی is) فعل یک(؛ در صورت سؤال، هاوارهانواع جمله مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 ت.اس وارۀ اسمیجملهشویم که فاعل از نوع ها متوجه میبا نگاهی به گزینه نیاز داریم. مناسب علفایک به 

 :هابررسی گزینه

 .شودیرد م A و اضافی بوده A ،to ۀنیگزدر 

 .شودیرد مهم  B و شده سؤالی دلیلبی هم ترتیب کلمات B ۀنیگزدر 

 حشو و اضافی است. itهم  C ۀنیگزدر 

آن خواهد بود  فعل refer toو  علاف we، دهندۀ اسمیربط whatاست که با انتخاب آن،  Dپاسخ، گزینۀ 

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرفم سو، درس 5)بخش 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

12. Mirza Aqa Tabrizi’s theoretical production was ……………… to be produced 
in Iran. 
(A) the first play that all Iranian playwrights 
(B) an Iranian playwright whose first play 
(C) an Iranian playwright’s play that first 
(D) the first play by an Iranian playwright 

یک در صورت تست،  .دارد ازین فعل کیو فاعل  کیهر جمله به (؛ اجزاء جمله مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 (.Fast Grammar کتاب 0)بخش داریم  (was) علیک فو  )theoretical production( فاعل

 :هابررسی گزینه

 .شودیست و رد ما that یاضاف ۀدهندربط یدارا A ۀنیگز

 .شودیو رد م بوده whose یاضاف ۀدهندربط یدارانیز  B ۀنیگز

 .شودیو رد م بوده that یاضاف ۀدهندربط یداراهم  C ۀنیگز

 .است D ۀنیگز ،پاسخ

 تست حل شد. هم چند تست مشابه اینی موزش ویدیوئکالس آو  هدورۀ فشرددر 

 نویس ایرانی بود که در ایران تولیداولین نمایشنامۀ یک نمایشنامه میرزا آقا تبریزینظری  اثر: »ترجمۀ جمله

 .«شد
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13. When changes in the tilt of the Earth relative to the Sun shift the location 
of South America’s warmest zone, ……………… with it.  
(A) the rains go  
(B) as go the rains  
(C) which the rains to go  
(D) and the rains going 

 یک فاعل، when یقیددهندۀ ربطیک  در صورت سؤال،(؛ هاوارهانواع جمله)مبحث  ← A: گزینۀ پاسخ

changes  یک فعلو shift  نیاز داریم. وارهیک جملهبه  جای خالیداریم. در 

 :هابررسی گزینه

 .شودیست و رد ما as یاضاف ۀدهندربط یدارا B ۀنیگز

 .شودیست و رد ما which یاضاف ۀدهندربط یدارا C ۀنیگز

 .نداریم فعلهم  Dدر گزینۀ 

کتاب  دوم، درس 5د بود )بخش خواه فعلهم  goو  فاعل insae tthاست که با انتخاب آن،  Aینۀ گز ،پاسخ

 .(Fast Grammar روشـپرف

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

 

 

 

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از 03 دانلود رایگانبرای 

 :نمایید بر روی لینک زیر کلیک     وندید زنگیهمهردااستاد      تألیف

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

  

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

  www.FastZaban.com ایتسو تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما یا

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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14. The Indian government allocates administrative powers to the states under

the federal system ………..… by the Indian Constitution.
(A) established it 
(B) which established 
(C) and established 
(D) established 

 فاعل Indian government (؛ در صورت سؤال،هاوارهانواع جملهاجزاء جمله و  مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف 0)بخش  داریم وارهیک جملهماست. تا اینجا،  فعلهم  allocates و

:هابررسی گزینه

 است. یاضاف A ،itدر گزینۀ 

اعل مناسب وارۀ وصفی فاقد فو یا جمله ستا which یاضاف ۀدهندربط نادرست است، زیرا یا دارای B ۀنیگز

 .ودبد خواه

 است. یاضاف and هم C ۀنیگزدر 

 federal system اسمبرای توصیف  شدهکوتاه وارۀ وصفیجمله یکاست که با انتخاب آن،  Dپاسخ، گزینۀ 

، درس چهارم 5شود )بخش تبدیل می establishedبوده در اصل، که به  which was establishedداریم؛ 

 .(Fast Grammarکتاب 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

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

مراجعه نمایید.
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15.  During the first 20 years of the space age, the United States spent more than  
                 A                                                                                                                             B 

90 billion dollars onto its civilian and military space programs.  
                                      C                           D 

بایستی  onto اضافۀ فحربجای  ؛«هزینه کردن در»  onspend (؛حروف اضافه مبحث) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammar روشـکتاب پرف 00فاده شود )بخش است on اضافۀ فحراز 

16. Vitamin A and C and most of the B vitamins are retain in foods that have  
                                                      A                                              B                 C 

been canned.  
          D 

دار  ingشکل از  ای یستیبا be یکبعد از اَشکال مختلف فعل کم(؛ اَشکال فعلی مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

 ( استفاده شود.یمجهول ی)در ساختارها قسمت سوم فعلاز  ای( و یاستمرار یها)در زمان فعل

 استفاده کرد. فعل ۀشکل ساداز  توانیهرگز نم be ی: بعد از اَشکال مختلف فعل کمکیتست ۀنکت

 ـــحینادرسـت اسـت. شکــل صح B ۀنــیدر گز areبعــد از  retain ۀکاربـرد شکـل سـاد جـه،ینت در

edretainare  بخش  است(روشـکتاب پرف 03 Fast Grammar). 

 مشابه این را در کالس حل کردیم. چند تست هم کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

 

 

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

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

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

 است. 69

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

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 
)از  ریز نکیدر ل دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب اژریت ن،یعناو نکیل

 :دیمالحظه بفرمائ («کتاب ۀخان» تیسا
 

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187 
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17. Ella Baker spent her adult life working for social change by lecturing, writing,  
                                                  A                                                                 B 

teacher, and organizing adult literacy programs. 
      C                                                                        D 

در صورت سؤال، متوجه  andدقت در استفاده از کاماها و  یبا کم (؛همسانی مبحث) ← C: گزینۀ اسخپ

پس،  هستند. سم مصدرا writingو  lecturing. میه هستمواج هاستیساختار پارالل در ل کیکه با  میوشیم

 فاده شود.است teachingاز  teacherهم بایستی بجای  C ۀنیگزدر 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

18. Gold can combined with silver in any proportion, but alloys with 50 to 60  
                             A                                         B                                                                   C 

percent silver are the strongest.  
                              D 

استفاده شود. در  فعل ۀشکل ساداز  یستیبا یبعد از افعال وجه(؛ اَشکال فعلی مبحث) ← A: گزینۀ پاسخ

 مجهولی، حالت صحیح شکل .نادرست است Aگزینۀ در  anc هیعل وجف از عدب dcombineکاربرد  جه،ینت

be combinedan c است ( روشـکتاب پرف 03بخش Fast Grammar). 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

 

 

 

 

 

  Fast Grammarکتاب   صفحه از 03 دانلود رایگانبرای 

 :ماییدن بر روی لینک زیر کلیک     وندیمهرداد زنگیهاستاد      تألیف

http://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar2.pdf 
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19. The camera obscure, a lensless precursor of the photographic camera,
consists of a darkened chamber, with light pass into it through a single tiny hole. 

 A  B  C  D 

یک  در صورت تست، .دارد ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به (؛ اجـزاء جمـله)مبحث  ← C: گزینۀ پاسخ

تی یسااست و ب فعل اضافی pass داریم. (passو  consists of) علف دو و )he camera obscuret( علاف

.(Fast Grammar روشـکتاب پرف 0)بخش  است passingالت فعلی خارج شود. شکل صحیح حاز 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

 خیریک سال ادر  ده هزار جلدفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش    
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20. Automobile production was the main industry in Markazi until the early
       A                                       B        C 

1980’s, which the petrochemical industry was established in Arak. 
 D 

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

 henw از بایستی s’0the early 198 زمانبرای توصیف  است. Dگزینۀ در  which دهندۀربطاربرد ک

.(Fast Grammar روشـپرفکتاب  5)بخش  فاده شوداست

 م.کردتأکید  هتکهم روی این ن کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

21. Twenty minutes of vigorous exercise every day is very effect in helping a
      A        B   C 

person to maintain physical fitness. 
 D 

 صفت بایستی از effectجای ، بB گزینۀ در very قید بعد از (؛هااربرد صفتک مبحث) ← B: گزینۀ پاسخ

iveeffect بخش فاده است( روشـکتاب پرف 3شود Fast Grammar).

 م.کردتأکید  هتکهم روی این ن کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

 باکیفیت تدریس نکته به نکتۀجامع و ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

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

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهـرداد زنگیـمه

 مرادی    330۶3306000مراجعه نمایید:    

 مستقیم: لینک

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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22.  Found in all oceans, the various species of electric rays use the charge they
       A                                                     B        C 

can generate for both stunning prey or warding off predators. 
 D 

 یدر ابتدا bothاستفاده از  لیاست. به دل D ۀنیگز ح،یپاسخ صح(؛ همسانی مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

 استفاده شود. andاز  یستیجمله، با

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

23. Barium is a soft, heavy, silvery white metallic element that readily reacts with
      A        B 

another elements to form useful compounds. 
 C  D 

بجای  استفاده شود. مفردی از اسم بایست anotherبعد از  (؛انتخاب کلمات مبحث) ← C: گزینۀ پاسخ

another  بایستی ازother  بخش( کتاب  05استفاده شودFast Grammar). 

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

24. Among the most complex crystals are that of silicon dioxide, which has seven
       A                                          B 

different structures at various temperatures and pressures, the most common 
 C  D 

being quartz. 

دو اسم  نجا،یدر ااست.  B(؛ پاسخ، گزینۀ those ofو کاربرد  هاوارهانواع جمله مبحث) ← Bۀ ـ: گزینپاسخ

 those of جمع ریاز ضم یستیبا that ofبجای  ن،یاند. بنابراشده هـسیمقا گریکدیبا  crystals جمع

 .(Fast Grammarکتاب  3)بخش  اده شودـاستف

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم.ی کالس آموزش ویدئویدر 

25. Animals have to cope with and control physical and chemical processes that
       A          B 

do not necessarily act to benefit of the animal. 
 C  D 

واره ـاست و هم ردـشمارش مفم قابلـاسیک  benefit(؛ فیرـروف تعـح مبحث) ← D: گزینۀ پاسخ

ود. ـاستفاده ش eachیا  everyی یا ـریف یا دیگر پیشروهای اسمـتع بایستی قبل از آن از یکی از حروف

benefit the بخش  صحیح است(روشـکتاب پرف 03، صفحۀ 2 Fast Grammar).

 هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 



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

18

26. Lake trout, fish usually finding in deep, cool lakes, are greenish gray and are
 A  B 

covered with pale spots. 
 C                      D 

 ۀوارجملهشدۀ با حالت کوتاه A(؛ در گزینۀ شدهههای وصفی کوتاوارهجمله مبحث) ← Aۀ ـ: گزینپاسخ

، درس چهارم 5تبدیل شود )بخش  foundکه بایستی به  بوده  foundthat areمواجهیم؛ در اصل،  یوصف

 .(Fast Grammarکتاب 

هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

27.  By 1960, the towns of Kermanshah, had reached a remarkable uniform of
     A                                                                               B        C 

economic development as well as population density. 
       D 

شود )بخش  فادهاست unificationبایستی از  uniformای جب(؛ انتخاب کلمات مبحث) ← C: گزینۀ پاسخ

 .(Fast Grammarکتاب  05

28. With more than half the world’s annual yield of 50 million tons of soy beans,
       A                                                              B 

an important source of protein, is grown in the United States. 
 C  D 

کل قسمت  نداریم؛ زیرا فاعله است. جمل فعل is grown(؛ هـزاء جملـاج مبحث) ← Aۀ ـ: گزینپاسخ

soy beans …ith more w پاسخ، گزینۀ است.  مفعول حرف اضافهA  .استwith شود بایستی حذف 

 .(Fast Grammarکتاب  0)بخـش 

هم مشابه این تست را در کالس حل کردیم. کالس آموزش ویدئوییو  هدورۀ فشرددر 

 MSRTهای ادوار گذشتۀ های کامالً تشریحی آزمونبرای دریافت پاسخ

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

 اسر کشورسرهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

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

 تهیه نمایید.
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برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی میتوانید به 

کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت 

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

مراجعه نمایید.
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 :۹8دماه اخردتحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: 36خردادماه  TMSRآزمون  سؤال بخش گرامر 62 از

 ،(Fast Grammar 5)بخش ها وارهانواع جملهاز تست  8

 ،(۴)بخش  اجزاء جملهاز نکات مربوط به تست  9

 ،(01)بخش  هانکات مربوط به فعل و زماننکات مربوط به  ازتست  3

 ،کتاب( 6)بخش  ها و قیدهاصفتاز نکات مربوط به تست  2

 (،8)بخش  یهمساناز نکات مربوط به تست  2

 (،9)بخش  ابجاییجاز نکات مربوط به تست  2

 (،50)بخش  نتخاب کلماتااز نکات مربوط به تست  2

 و (،2)بخش  حروف تعریفاز نکات مربوط به تست  0

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

 بودند. Fast Grammarاز مباحث کتاب 

های ماه MSRT هایمونزترین آاین یکی از ساده طور کلی،ب

 .خیر بودا

 

  

 هایرا فقط با مطالعۀ بخشسؤال  05 کنید،مالحظه میهمانطور که 

 تألیف Fast Grammarهای هفتم و هشتم کتاب چاپ 5و  0

 وندیاستاد مهرداد زنگیه

 .توانستید پاسخ دهیدمی

06000330۶33تلفن تماس:
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 :یدکتر بانز هایجامع آزمون رک مطلبدکتاب 



واژگـان »ها به لغـات کتاب با ارجـاع گزینـه ۸۹ماه  خرداد MSRTسؤاالت بخش واژگان آزمون 

)چاپ انتشارات جنگل( دیونمهرداد زنگیهاستاد « Fast Vocabجـامـع 

1. predisposition   (371)ص  Fast Reading  لغات انتهای

2. apparent    48صفحة

3. embrace 371صفحة 

4. recreational خارج از منابع

5. hostility

1) deviation 2) arrangement 3) preference 4) disgust

318 صفحة 333صفحة  301و  333 اتصفح 301صفحة 

1) expected 2) ethical 3) evident 4) maternal

10صفحة  Fast Readingلغات انتهای  41صفحة  -

1) disappoint 2) include 3) understand 4) dismiss

311صفحة  ، لغت نهم31درس  338 صفحة -

1) manufacturing 2) legitimate 3) leisure 4) artistic

331صفحة  373صفحة  لغات پایه لغات پایه

1) animosity 2) endurance 3) deterioration 4) embarrassment

- ، لغت هشتم7درس  303و  37 اتصفح 387صفحة 



واژگـان »ها به لغـات کتاب با ارجـاع گزینـه ۸۹ماه خرداد  MSRTسؤاالت بخش واژگان آزمون 

)چاپ انتشارات جنگل( دیونمهرداد زنگیهاستاد « Fast Vocabجـامـع 

6. tailor خارج از منابع

7. meld

8. tender

9. dictate   (81)ص  Fast Reading لغات

10. fostered  333صفحة  

11. proliferated   18صفحة 

12. infamous

13. detrimental 310صفحة 

1) produce 2) sew 3) stitch 4) adapt

، لغت دهم31درس  لغات پایه خارج از منابع ، لغت ششم1درس 

1) combine 2) soften 3) forge 4) split

300و  11 اتصفح لغات پایه خارج از منابع لغات پایه

1) offered 2) affectionate )(3 )مهربان postponed 4) tangible

307و  311 اتصفح - ، لغت ششم13 درس 10صفحة 

1) comprehend 2) impose 3) utter 4) forecast

، لغت یازدهم31درس  ، لغت چهارم33 درس 311صفحة  11صفحة 

1) hindered 2) promoted 3) discovered 4) anticipated

، لغت چهارم30درس  ، لغت پنجم31درس  ، لغت سوم34درس  ، لغت هشتم33درس 

1) diminished 2) accelerated 3) multiplied 4) pierced

، لغت دهم3درس  381صفحة  لغات پایه ، لغت دوم81درس 

1) competent 2) irritable 3) vulnerable 4) notorious

7 صفحة 311صفحة  ، لغت هشتم83درس  -

1) damaging 2) motivating 3) defining 4) marginal

310صفحة  ، لغت نهم31درس  پایهلغات  131صفحة 



واژگـان »ها به لغـات کتاب با ارجـاع گزینـه ۸۹ماه  خرداد MSRTسؤاالت بخش واژگان آزمون 

)چاپ انتشارات جنگل( دیونمهرداد زنگیهاستاد « Fast Vocabجـامـع 

14. altered    34صفحة

15. liable to   (374)ص  Fast Reading  لغات

16. withstand    11صفحة

17. adaptability    31صفحة

صفحۀ رقعی )نصف  063با حجم کم ]وندی مهرداد زنگیهاستاد  Fast Vocabکتاب 

A4ها دارد.([ بیشترین همپوشانی را با لغات آزمون 

1) heated 2) integrated 3) concealed  4) modified

لغات پایه  ، لغت پنجم1درس  ، لغت نهم31درس  ، لغت یازدهم34درس 

1) isolated from 2) susceptible to 3) resistant to 4) adaptable to

333و  300 اتصفح 331صفحة  310صفحة  31صفحة 

1) repel 2) endure 3) grasp 4) avoid

301صفحة   ، لغت سوم38درس  338صفحة  11صفحة ،  ، لغت هشتم7درس 

1) inexpensiveness 2) acceptability 3) adjustability 4) adequacy

، لغت اول37درس   1صفحة  11صفحة  317صفحة 

با پاسخ کامـالً تشریحی و  و ... EPT ،MSRTی هابرای دریافت سؤاالت آزمون
 یا  www.FastZaban.comسایت تحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما
t.me/FastZaban .مراجعه نمائید 



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

 68 ورماهیشهر UTEPTو   MSRT ،EPTیهادر آزمون یقبول برای تهران روزۀ 3 فشردۀ دورۀ ☑

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

 خواهد شد.

 یدکتر بانز یهاآزمون یبرا یآمادگۀ دور نیترجامع

 36 ماهشهریور ۶تا  0: یبرگزار خیارت ☑

روانمهر، دانشگاه علمی کاربردی  ابانیخنبش  ،فخررازی ابانیخانقالب،  ابانیانقالب، خ دانمی تهران،: آدرس -

 امام خمینی
 ساعت 12: دوره طول -

 یهاشده و نکات و روش سیمطلب بصورت کامل تدر دوره مباحث گرامر و درک نای در ☑
 .گرددیادوار گذشته ارائه م یهااز آزمون تست 00۳ حدود لیا تحلب یابداع یزنتست

 محدود تیظرف ��

330۶3306000تلفن تماس:   
fast10  :کنندینام مثبت مرداد 25که تا  یدوستان یبرا یدرصد 01 فتخفی کد ��

اد ــاست ســیبا تدر ورماهیشهر 6هم  EPT ونـآزم حـل تسـت روزۀ 0 ویـژۀ دورۀ ☑

 برگزار خواهد شد. یوندهیزنگ درداـمه

 http://bit.ly/CLass98                     نام:ثبت لینک -
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