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 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 
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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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 برند زبان ارشد و دکتری در ایران( نیترپرفروش)برترین و  وندیاد زنگیهمهردآموزشی استاد -گروه تألیفی
 

 

21 

 

 :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 



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

 

22 

 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 -
 

 


