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Section One: Vocabulary              ۹۹ آزمون خرداد 

1. Any ……………. in submitting your course project is not permissible.   
1) involvement 2) motive 3) impact 4) delay

2. Medical doctors work ……………. with scientists to develop new drugs. 
1) randomly 2) individually 3) independently 4) cooperatively

3. A(n) ……………. referee does not favor one team in relation to another. 
1) intimate 2) biased 3) subjective 4) impartial

4. Our country’s borders are kept under constant ……………. . 
1) controversy 2) innovation 3) acceptance 4) surveillance

5. If a witness makes an untrue statement ……………., he or she commits a 
crime.  
1) under oath 
3) in trouble 

2) without interruption  
4) in actuality

6. The candidate had a ……………... knowledge of English, so he was unable to 
answer the questions raised by the panel.  
1) profound 2) superficial 3) reflective 4) subsequent

7. When listening to a lecture, you should turn off your smart phone to avoid 
unnecessary ………………... .   
1) restrictions 2) distractions 3) manipulation 4) domestication

8. It is too early to give a(n) ……………... answer to my research questions.   
1) unreliable 2) unsupported 3) definite 4) demonstrated

 

 

  

های کلیدیپاسخ  

1.  4 5. 1 
2. 4 6. 2 
3. 4 7. 2 
4. 4 8. 3 
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9. Some countries have adopted an aggressive position on …….…….... .  
1) immigration 2) cooperation 3) transportation 4) regulation

10. Assembling and packaging manufactured products can easily be handled 
by ………...... machinery.
1) automated 2) distractive 3) apparent 4) arbitrary

11. Many of the villagers ………….... on fishing as their primary source of 
income.  
1) refute 2) rely 3) provide 4) nourish

12. The debate brings together experts with ……….... views about the issue.  
1) exhausted 2) endless 3) conflicting 4) interested

13. Some people in Europe have ……….... against foreigners.  
1) prejudices 2) negations 3) attachments 4) inspections

14. Our first ………..... is to maintain the customers’ confidence in our product.  
1) prediction 2) conduct 3) reluctance 4) priority

15. The ……….... rainfall in this area was less than 50 millimeters last year.  
1) sufficient 2) annual 3) urban 4) affective

16. My high school puts great ………...... on active participation in class 
discussions. 
1) emphasis 2) framework 3) analogy 4) authority 

17. Jim failed to …………... the school’s requirements for graduation.  
1) meet 2) accept 3) refuse 4) manage

18. ………… contacts between different people facilitate cultural interchange.
1) Hostile 2) Friendly 3) Reduced 4) Pragmatic

  

های کلیدیپاسخ  

9.  1 14. 4 
10. 1 15. 2 
11. 2 16. 1 
12. 3 17. 1 
13. 1 18. 2 
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۳ 

19. Miss Mary needs to be more flexible and imaginative in her teaching 
……………..... .  
1) comment 2) reinforcement 3) approach 4) legislation

20. The effect of pollution is …………..... noticeable on young children.  
1) particularly 2) sequentially 3) abruptly 4) mutually

21. The director must …………..... cancelling the meeting at such short notice.  
1) dedicate to 2) depend upon 3) disturb of 4) apologize for

22. When I answered my professor’s difficult question correctly, he shook his 
head in …………..... .  
1) admiration 2) refusal 3) importance 4) reputation

23. Any …………..... information about your job experiences would be of great 
assistance to us.  
1) visible 2) unfavorable 3) additional 4) adverse

24. Modify your Ph.D. proposal according to the recommendations of the 
committee, but do not change it …….…….….. .  
1) all of a sudden 
3) above normal 

2) beyond recognition 
4) ahead of schedule

25. Any student wishing to …….…….. for a scholarship should write to the Dean.  
1) apply 2) beg 3) earn 4) assist

 

  

های کلیدیپاسخ  

19. 3 23. 3 
20. 1 24. 2 
21. 4 25. 1 
22. 1  
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Section One: Vocabulary      ۹۹ آزمون خرداد

«.ستینموجه  تانۀ کالسیپروژ یةدر ارا یریخأتهرگونه »  ۴گزینة . ۱
ریخأت( ۴ اثر( ۳ انگیزه( ۲ درگیری؛ مداخله( ۱

«.کنندیم یهمکاربا دانشمندان  دیجد یداروها ةتوسع یپزشکان برا»  ۴گزینة . ۲
بطور اتفاقی( ۱
بطور مستقل( ۳

بطور انفرادی( ۲
همکاری )یکدیگر(با مشارکت و ( ۴

: Fast Vocabکتاب  ۱۳۲صفحة  مثالصورت تست را مقایسه کنید با 

«.دهدمینترجیح  گرید میت رب را یمیت ،طرفیبداور یک »  ۴گزینة . ۳
 صمیمی( ۱
 نگرانهای؛ درون( سلیقه۳

 متعصب( ۲
طرف]قضاوت، داوری، ...[ بی( ۴

«قرار دارد. یدائم نظارتتحت  نکشورما یمرزها»  ۴گزینة . ۴
نظارت( ۴ پذیرش، قبول( ۳ نوآوری( ۲ وجدلبحثمناقشه، ( ۱

«.ه استشد رمد، مرتکب جدهشهادت دروغ  با قسم یاگر شاهد»  ۱گزینة . ۵
عمالا در واقع، ( ۴ گرفتار( ۳ بدون وقفه( ۲ با قسم( ۱

برای دانلود فایل نمونۀ 30 صفحهای کتاب Fast Vocab روی لینک زیر کلیک 

نمایید: 

 https://dl.fastzaban.com/Fast-Vocab-FastZaban.pdf
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ت االؤس گویی بهپاسخقادر به  نیداشت، بنابرا یسیاز زبان انگل یسطح دانش وطلباد آن»  ۲گزینة . ۶
 «.نبود تأیشده توسط همطرح

پرمحتواعمیق؛ ]اندیشه، ...[ ( ۱
کننده؛ ]فرد[ اندیشمند( منعکس۳

سطحی( ۲
بعدی، متعاقب( ۴

: Fast Vocabکتاب  ۲۳۵صفحة  مثالصورت تست را مقایسه کنید با 

ا خاموش ر لتانیموبا یگوش یستیبامزاحمت  جادیعدم ا یبرا ،یسخنران کیگوش دادن به  هنگام»  ۲ نةیگز .۷
 «د.یینما
 محدودیت( ۱
 دستکاری( ۳

 مزاحمت( ۲
 سازیسازی؛ اهلیبومی( ۴

«.دیده یحیصرمن پاسخ  یبه سؤاالت پژوهش دیزود است که بخواه یلیهنوز[ خ»]  ۳ نةیگز .۸
اعتمادغیرقابل( ۱
صریح( ۳

( ]نظرات، عقاید[ بدون مدرک۲
شدهبه تصویرکشیده( ۴

«.انداتخاذ کرده یارانهیموضع سختگمهاجرت کشورها نسبت به موضوع  یبرخ»  ۱ نةیگز .۹
قوانین( ۴ ونقلحمل( ۳ همکاری( ۲ مهاجرت( ۱

«.شود انجامخودکار توسط ابزارآالت  تواند براحتیای میکارخانه داتیتول یبندو بسته مونتاژ»  ۱ نةیگز .۱۱
 دلبخواهی( ۴ واضح، آشکار( ۳ مخرب( ۲ خودکار( ۱

«.ندستهوابسته درآمدشان  ةیمنبع اولعنوان به یریگیبه ماه انیاز روستائ یاریبس»  ۲ نةیگز .۱۱
 خالف چیزی را اثبات کردن( ۱
 ( فراهم کردن۳

 وابسته بودن( ۲
پرورش دادن]افکار[ غذا دادن؛ ( ۴
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«.دنکمیرا کنار هم جمع  مغایر یهادگاهیبا د یانکارشناسبحث،  این»  ۳ نةیگز .۱۲
 بسیار خسته، درمانده( ۱
 مغایر( ۳

 پایان( بی۲
 مندعالقه( ۴

: Fast Vocabکتاب  ۱۴۲صفحة  مثالصورت تست را مقایسه کنید با 

«.دارندداوری ]منفی[ پیش هایخارج نسبت بهاروپا  مردماز  یبرخ»  ۱ نةیگز .۱۳
 بازرسی( ۴ پیوست( ۳ نقض؛ نفی( ۲ داوری ]منفی[پیش( ۱

: Fast Vocabکتاب  ۱۳۴صفحة در  againstنکتة کاربرد حرف اضافة صورت تست را مقایسه کنید با 

 «.به محصوالت ماست انمانیما حفظ اعتماد مشتر تیاولو نیاول»  ۴ نةیگز .۱۴
 اولویت( ۴ میلیبی( ۳ رفتار( ۲ بینیپیش( ۱
 «.بود متریلیم ۵۱منطقه سال گذشته کمتر از  نیدر اساالنه  یبارندگ زانیم»  ۲ نةیگز .۱۵
عاطفی، احساسی( ۴ شهری( ۳ ساالنه( ۲ کافی، بسنده( ۱

 «.دارد یفعال در مباحث کالس مشارکت یرو یادیز دیتأکمن  رستانیدب»  ۱ نةیگز .۱۶
تیصالح ار،یاخت( ۴ قیاس، مقایسه( ۳ چارچوب( ۲ دیتأک( ۱
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 «.برآورده سازدمدرسه را  یلیالتحصفارغ طینتوانست شرا میج »  ۱ نةیگز .۱۷
 شرط، ...[ برآوردن؛ مالقات کردن]نیاز، پیش( ۱
 ( نپذیرفتن۳

 کردنپذیرفتن، قبول ( ۲
مدیریت کردن؛ توانستن( ۴

: Fast Vocabکتاب  ۱۶۱صورت تست را مقایسه کنید با توضیح صفحة 

 «.دینمایم لیرا تسه یتبادالت فرهنگ ختلفافراد م نیب ةدوستانارتباطات »  ۲ نةیگز .۱۸
گرایانهعمل( ۴ شدهکوتاه( ۳ دوستانه، خونگرم( ۲ خصمانه( ۱

 «.دباش رتو خالق پذیرترانعطاف سشیتدر یکردرودر  ستییبا یمارخانم »  ۳ نةیگز .۱۹
گذاریقانون( ۴ رویکرد، نگرش( ۳ تقویت( ۲ نظر، عقیده؛ تفسیر( ۱

 «.است رینونهاالن چشمگ یرو خصوصااهوا  یاثر آلودگ»  ۱ نةیگز .۲۱
ور متقابلبط( ۴ بطور ناگهانی( ۳ متعاقباا( ۲ خصوصاا، بویژه( ۱

 «.کند یعذرخواه یجلسه بدون اطالع قبل لغوبابت  ستییکارگردان با»  ۴ نةیگز .۲۱
 اختصاص دادن به( ۱
 بهم زدن، )کار کسی را( دچار وقفه کردن( ۳

 ( بستگی داشتن به۲
خواهی کردن بابت  معذرت( ۴

 «.سرش را تکان داد نیتحس ةبه نشان ،دادم حیبه سؤال دشوار استادم پاسخ صح یوقت»  ۱ نةیگز .۲۲
نام نیکشهرت، ( ۴ اهمیت( ۳ رد، امتناع( ۲ تحسین( ۱

 «.به ما کند یادیکمک ز تواندیشما م شغلی ةتجرب رابطه بادر  بیشتراطالعات  گونههر»  ۳ نةیگز .۲۳
مخالف، ناسازگار( ۴ اضافی، بیشتر( ۳ نامطلوب( ۲ دنیدقابلمرئی، ( ۱

«.نده رییتغ یلیخ آن را یول ،اصالح کن کارگروه هایتوصیهرا بر اساس  اتیپروپوزال دکتر»  ۲ نةیگز .۲۴
ناگهان( ۱
( فراهنجار۳

ناپذیرخیلی زیاد، تشخیص( ۲
جلوتر از برنامه( ۴

«.ندک مکاتبهدانشکده  سیبا رئ ستییبا ستا هیبورس یمتقاضکه  ییدانشجو هر»  ۱ نةیگز .۲۵
 تقاضا کردن، درخواست کردن( ۱
 ( بدست آوردن۳

 التماس کردن( ۲
 کردن، دستیاری کردنکمک ( ۴
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رسید:لغات پایۀ دبیرستان کتاب 

:۹۹ خردادتحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون  ��
  بود هتقریباً سادسطح کلی سؤاالت این بخش.

هـای با مطالعۀ کتابFast Vocab Basic  وFast Vocab EPT  ما، داوطلبان

سؤاالت این بخش پاسخ دهند. درصد 59توانستند به بیش از می
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Section Two: Structure Part One 
Choose the one which best completes the following sentences. 

26. Amir ……..……… to Islamic Azad University where he studied history.
1) went
3) will be gone

2) goes
4) was going

27. In two years’ time, I …………… from university.
1) will have graduated
3) was graduated

2) could be graduated
4) will have been graduated

28. Some people believe that English is …………… to learn than French.
1) as difficult
3) most difficult

2) the less difficult
4) less difficult

29. Does your professor …………… to your research topic?
1) be objected
3) has objected

2) objected
4) object

30. They …………… for 20 minutes when the storm suddenly started.
1) had been running
3) would banning

2) have been running
4) would have been running

31. Your academic success depends on …………… the final examination or not.
1) however did you pass
3) as long as you pass

2) despite your pass
4) whether you pass

عنوان پاسخ به )که توسط برخی از مؤسسات ۶است و گزینۀ  ۱ن سؤال فقط گزینۀ پاسخ ای: ۶۲ سؤال: توجه

هر پاسخی  .عنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفترا به ۱گزینۀ طراح ! نادرست است تست انتخاب شده(

.شد نادرست تلقی خواهدطراح از نظر  به غیر از این،

عنوان پاسخ بهمؤسسات )که توسط برخی از  ۴است و گزینۀ  ۱پاسخ این سؤال فقط گزینۀ : ۶۲ سؤال: هتوج

هر پاسخی  .عنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفترا به ۱گزینۀ طراح ! نادرست استتست انتخاب شده( 

.شد نادرست تلقی خواهدطراح از نظر  به غیر از این،

عنوان پاسخ بهمؤسسات )که توسط برخی از  ۶است و گزینۀ  ۴پاسخ این سؤال فقط گزینۀ : ۶۲ سؤال: توجه

هر پاسخی  .عنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفترا به ۴گزینۀ طراح ! نادرست استتست انتخاب شده( 

.شد نادرست تلقی خواهدطراح از نظر  به غیر از این،

های کلیدیپاسخ  

26. 1 29. 4
27. 1 30. 1
28. 4 31. 4
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32. The road was finished in only ten months ………..…… unfavorable weather
conditions. 
1) because of
3) due to

2) despite
4) though

33. ………….…… are very popular in Iran.
1) Even if football and wrestling
3) Because wrestling and football

2) As well as wrestling grand football
4) Both football and wrestling

34. I don’t know when ………………… .
1) has opened the library
3) the library opens

2) the library be opened
4) is the library open

35. The heavy rain this morning has made me …………… in my room instead of
going to the library. 
1) to stay
3) stay

2) staying
4) stayed

36. …………… not having read the laboratory manual carefully.
1) They failed the experiment,
3) To have failed the experiment for

2) The experiment failed,
4) Failing the experiment because

37. Did the instructor tell Jim to study more carefully, …………… he would not
receive a scholarship?
1) for
3) so

2) but
4) or

38. At 9 o’clock tomorrow, I …………… the examination.
1) was taking
3) have been taken

2) will be taken
4) will be taking

39. If he …………… out the plug while the current was on, he would get an
electric shock. 
1) has pulled
3) had pulled

2) pulled
4) pulls

های کلیدیپاسخ  

32. 2 36. 1
33. 4 37. 4
34. 3 38. 4
35. 3 39. 2

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

www.FastZaban.comسایتتحلیل آزمون، به وب

.دیینمامراجعه /FastZabant.meکانال تلگرامی ما یا

https://t.me/FastZaban


گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی )برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران(
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40. Exposure to lead …………… damage the brains of young children.
1) is known to
3) has known that

2) is known that
4) has known to

41. We …………… not yet come to the stage of presenting a proposal to you.
1) have
3) will

2) had
4) were

42. I didn’t know …………… it in English.
1) that what to say
3) how to say

2) what to say
4) that to say

43. …………… get tired of answering the same questions every day?
1) Ever you
3) Had ever you

2) Are you ever
4) Do you ever

44. Jim …………… trying to pass his driving test, but he fails every time.
1) would keep
3) was kept

2) would have kept
4) keeps

45. …………… you have money in your account, you can withdraw up to 2,000
Rials a day. 
1) Provided that
3) Hence

2) Although
4) Due to

46. I’m sorry to say that your library card is …………… valid.
1) no less
3) any long

2) any more
4) no longer

47. Modesty helps one advance, …………… arrogance makes one full behind.
1) consequently
3) as well as

2) whereas
4) since

عنوان پاسخ بهمؤسسات )که توسط برخی از  ۶است و گزینۀ  ۳پاسخ این سؤال فقط گزینۀ : ۴۶ سؤال: توجه

پاسخی  هر .عنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفترا به ۳گزینۀ طراح ! نادرست استتست انتخاب شده( 

.شد نادرست تلقی خواهدطراح از نظر  به غیر از این،

های کلیدیپاسخ  

40. 1 44. 4
41. 1 45. 1

42. 3 46. 4
43. 4 47. 2
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48. When water reaches 100 degrees centigrade, it …………… .
1) has boiled
3) would boil

2) boils
4) boiled

49. This computer application tells you whether your sentences are correct,
accurate, and ………….…… . 
1) that are not vogue
3) not vague

2) are not vague
4) whether are not vague

وندی مهرداد زنگیهاستاد  )مرور شب امتحان( Fast Grammar Lite منحصربفردتاب ک

به بازار آمد. (A4صفحۀ رقعی )نصف  861 در

های کلیدیپاسخ  

48. 2 49. 3



ران(دکتری در ایترین برند زبان ارشد و )برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی

9 

50. I wish Jim …………. harder when he was at school.
1) was studied
3) had studied

2) would be studied
4) had to be studied

یک در  ده هزار جلدیازفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 

 خیرسال ا

های کلیدیپاسخ  

50. 3



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

۱1

Section Two: Structure Part Two 
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically 
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and 
mark your answer sheet. 

51. 
1) Automobile racing is a dangerous sport.
2) This is a somewhat troublesome problem.
3) Why don’t stay a little longer?
4) The photographer took a very clear picture.

52. 
1) Will you go to the library with me today?
2) Your advice is great importance.
3) The schools will close if it snows tomorrow.
4) I certainly want you to visit my father.

Fast Grammarکتاب صفحه از  ۴۴برای دانلود رایگان 

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:     وندیمهرداد زنگیهاستاد   تألیف   

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

های کلیدیپاسخ  

51. 3 52. 2

 غاتگرامر، درک مطلب و لجامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

به سایت  وندیمهـرداد زنگیـهبا تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون

www.FastZaban.com

مرادی    03070006000مراجعه نمایید:      

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course


ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهشی استاد آموز-گروه تألیفی

۱۱ 

53. 
1) Either of your plans are equally significant.
2) If you don’t understand this, I’ll explain it again.
3) Let’s suppose that you could predict the exam results.
4) A long trip by automobile used to be a major undertaking.

54. 
1) We forgot to postpone meeting our friends.
2) Is he able to read newspapers now?
3) Different from me, Maryam is proficient in English.
4) I’m sure that Amir finds learning physics easy.

مؤسسات و مدرسان  همۀتوسط )که  ۴و  ۳ هایاست و گزینه ۱این سؤال فقط گزینۀ پاسخ : ۴۴ سؤال: توجه

عنوان را به ۱گزینۀ طراح ! دنباشمیصحیح و د نندارشکلیم هیچعنوان پاسخ تست انتخاب شده( بهدیگر 

 در کالس .شد ت تلقی خواهدنادرسطراح از نظر  هر پاسخی به غیر از این، .پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفت

 آنالین رایگان روز پنجشنبه به تفصیل در مورد این سؤال توضیح خواهم داد.

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

 ۀخان» تیسا ـیآمار رسماد به ـبا استن ،یوندهـرداد زنگیـمهاستاد  یآموزش-یفیتأل گروه

است. ۸6 تا 69 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب

 «کتاب ۀخان» تیسانام آن را در  دیتوانیکتاب م کیهای اطالع از تعداد چاپ یبرا -

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

:دیمالحظه بفرمائ («کتاب

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

های کلیدیپاسخ  

53. 1 54. 1



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

۱2 

55. 
1) We are very much interested in visiting the Kish Island.
2) The accident happened a few minutes before.
3) I don’t have anything to say on this subject.
4) We have never understood the man because he speaks very fast.

56. 
1) If the train is on time, it will be here in twenty minutes.
2) The package might have been sent to us by mistake.
3) I am sorry to have kept you waited.
4) The boys were going to play basketball, but it rained.

57. 
1) Those figures do not seem to be accurate.
2) Africa is considered a land of opportunity by many people.
3) I don’t know why did this happen.
4) Whether John comes with us or not, I will go.

58. 
1) You can’t park your car here.
2) Mary is both intelligent and industrious.
3) The experience is the mother of wisdom.
4) Shall I give you my honest opinion?

59. 
1) The speaker’s closing remarks sounded strange to me.
2) How much is the temperature today?
3) My sons were all ears when I mentioned going to the circus.
4) This dictionary will do for the time being, but we will need a better one.

 دیگر مدرسانمؤسسات و  اغلب)که توسط  ۶است و گزینۀ  ۱پاسخ این سؤال فقط گزینۀ : ۴۴ سؤال: توجه

عنوان پاسخ را به ۱گزینۀ طراح ! باشدمیصحیح و د ندارشکلیم هیچعنوان پاسخ تست انتخاب شده( به

 .شد اهدنادرست تلقی خوطراح از نظر  هر پاسخی به غیر از این، .صحیح در نظر خواهد گرفت

ای کلیدیهپاسخ  

55. 1
56. 3
57. 3

58. 3
59. 2



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

۳۱  

60. 
1) We visited our relatives during our vacation.
2) Do you know where can I find the Public Library?
3) At first I thought I could never learn English.
4) The quickest way to travel is by air.

61. 
1) Who’s the best student in your English class?
2) Exercise is good both for work as well as health.
3) Mary’s father prefers to live in a small town.
4) The rain put out the huge forest fire.

62. 
1) I’m difficult to learn mathematics.
2) Why don’t you have your old computer repaired?
3) The fire burned down their old wooden building.
4) Did the experiment prove to be successful?

63. 
1) His painting skill is superior than the others.
2) The days get shorter in December.
3) I couldn’t find John, nor did I know where he is.
4) When it rains, the buses are crowded.

64. 
1) He is to stay here until I return.
2) Some people waste food, while others do not have enough.
3) He answered most all of the questions correctly.
4) Hadn’t you better ask me first?

65. 
1) This neighborhood has a beautiful park.
2) The driver was driving backwards when the accident happened.
3) Many of the old buildings there will have to be torn down.
4) John went to abroad to get a Ph.D. in electronics.

عنوان پاسخ بهمؤسسات )که توسط برخی از  ۳است و گزینۀ  ۴پاسخ این سؤال فقط گزینۀ : ۲۴ سؤال: توجه

عنوان پاسخ صحیح در نظر را به ۴گزینۀ طراح ! باشدمیصحیح و د ندارشکلیم هیچتست انتخاب شده( 

.شد نادرست تلقی خواهدطراح از نظر  هر پاسخی به غیر از این، .خواهد گرفت

های کلیدیپاسخ  

60. 2 63. 1
61. 2 64. 3
62. 1 65. 4



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

:۹۹ خردادتحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��  

  بود. متوسطسطح کلی سؤاالت بخش گرامر

هـای با مطالعۀ کتابFast Grammar  یاFast Grammar Lite 

به  راحتیبهتوانستند ما و نمونه سؤاالت یک سال اخیر، داوطلبان می

.سؤاالت این بخش پاسخ دهند  درصد 05بیش از 

تا ) EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونکامالً تشریحی های برای دریافت پاسخ

تألیف  EPTکتاب بانک سؤاالت توانید ها، می( با تحلیل همۀ گزینه33 خرداد

ا ی سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیهمهرداد زنگیاستاد 

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

 تهیه نمایید.



Fast Bank (EPT) ۹۹ماه  خردادآزمون پاسخ تشریحی 

ر جای د .است وارهدو جمله دهندۀربط erewhو  مواجهیم؛ وارهدو جملهبا [ هاتطابق زمان]مبحث   1گزینۀ . ۵6
 1 ینۀگز ،edstudiها و زمان گذشتۀ فعل با توجه به مبحث تطابق زمان ریم.انیاز د یک فعل دیگرخالی به 

 .(۹8 آبان 60تست )مشابه  (Fast Grammar 11)بخش  است صحیح

«پرداخت. خیتار در رشتۀ لیو در آنجا به تحص رفت یبه دانشگاه آزاد اسالم ریما » :ترجمه

ظرف » in two years’ timeزمان  قیدهای فعلی و معلوم و مجهول[ با توجه به ]مبحث زمان  1گزینۀ . ۵7
که با  همچنین، دقت کنید شوند.رد می 0و  ۵های نیاز داریم و گزینه آیندههای به یکی از زمان« مدت دو سال

بخاطر مجهولی بودن رد هم  4گزینۀ نیاز داریم و  معلومبه فعل  Iدهندۀ کار فعل( توجه به فاعل جاندار )و انجام
 01های خواهیم داشت )بخش معلومآیندۀ کامل ، یک فعل زمان که با انتخاب آن است 1پاسخ، گزینۀ شود. می
 4۹ست ته( )مشابه دحل شهم مشابه این تست ویدئویی  آموزش کالس )در (Fast Grammar کتاب 1۵و 

 (.8۹ دی

ساختار به  ست؛ پس،مادهندۀ کار فعل( )و انجام فاعل I، معلوم و مجهولبا توجه به نکات مربوط به  :روش دوم
(.Fast Grammar ۵1)بخش  شوندرد می ی بودنمجهولبدلیل  4و  0، ۵های هگزین ین،. بنابرایمدار یازن موعلم

«.خواهم شد لیالتحصفارغ، از دانشگاه ظرف مدت دو سال» :ترجمه

 صفت یک در صورت سؤال، بایستی از thanبدلیل وجود کلید  و قیدها[ هاصفتاَشکال مبحث ]  4گزینۀ . 8۵
هم مشابه  ییدئویدر کالس و) (.Fast Grammar کتاب ۹بخش )است  4گزینۀ  ،خاستفاده شود. پاس تفضیلی

(.Fast Grammar ۹8صفحۀ  ۵تست و  7۹ اسفند 54 و ۹8آذر  40های ستتمشابه ( )میتست را حل کرد نیا

«.است ترآساننسبت به فرانسه  یسیزبان انگل یریادگیباورند که  نیاز مردم بر ا یبرخ» :ترجمه

 didو  do ،doesبعد از افعال کمکی  ای مواجه هستیم.با تست ساده [شکل سادۀ فعل]کاربرد   4گزینۀ . ۹۵
برای تشکیل زمان حال ساده  doesی ـبعد از فعل کمک. بنابراین، استفاده شود شکل سادۀ فعلبایستی از 

 کتاب 101، پایین صفـحۀ 10ود )بخش ـاستفاده ش t(objec( فعل ۀادـشکل س از ای خالیـدر ج بایستی
Fast Grammar .)بعد از فعل ، دقت کنید که همچنینobject «حرف اضافۀبایستی از « اعتراض کردن to 

مشابه ).( مکرد نکته بسیار تأکید نیا روی ییدئویوآموزش در کالس )است.  4گزینۀ  پاسخ،استفاده شود. 
 (.8۹ بهمن 54و  ۹7من هب 57 هایستت

«؟هاعتراض دار تقیبه موضوع تحق تاد توسا ایآ» :ترجمه

با یکدیگر  )edstart(های گذشتۀ کامل و گذشتۀ ساده ها[ این تست به کاربرد زمانزمانمبحث ]  1 گزینۀ. 00
پاسخ، نیاز داریم.  گذشتۀ کامل هم برای ما کلید است. در جای خالی به زمان whenشود. وجود مربوط می

، نکتۀ مهم صفحۀ 10)بخش  خواهیم داشت گذشتۀ کامل استمراریکه با انتخاب آن، یک فعل  است 1گزینۀ 
 ۵8تست )مشابه  (ماهکرد تأکید بسیار هتنک نیا روی هم ویدئویی آموزشدر ) (Fast Grammar کتاب 11۹
 .(Fast Grammar 1۵۵و تست صفحۀ  ۹8 آبان

.«دنبود دویده قهیدق ستیبشود، آنها به مدت طوفان شروع  ناگهان قبل از آنکه» :ترجمه



۹۹ماه  خرداد آزمونپاسخ تشریحی   EPTبانک جامع سؤاالت 

 فاعل Your … successداریم.  وارهجمله یکدر صورت سؤال،  اسمی[ هایوارهجمله]مبحث   4گزینۀ . 01
 رویم:ها میگزینه هستند. حال به سراغه وارجمله فعل depends onو 

 :هاگزینه لیلتح
است(  حرف اضافهنیست )و فقط یک  هوارجملهدهندۀ دو ربط« علیرغمِ» despiteست؛ زیرا نادرست ا ۵ گزینۀ

 .نقصی مواجه نخواهیم بود، با جملۀ بی۵و در کل با انتخاب 

قرار گرفته و ما  on حرف اضافۀهستند؛ ولی جای خالی ما بعد از  وارهجملههر کدام یک  4و  0، 1های گزینه
 قیدیوارۀ که یک جمله 0 نیاز داریم. بنابراین، گزینۀ onدر نقش مفعول حرف اضافۀ  اسمیۀ وارجملهبه یک 
شود.هم رد می ست( ا«مادامیکه» as long asزمان  قیدیدهندۀ )با ربط

 ؤالیـترتیب سود. همچنین، ـشاست و رد می هـدۀ جملـدهنربط« با این وجود» howeverهم  1گزینۀ  در
you pass did ستهم در اینجا نادرست ا. 

 ماست. لـفعهم  passو  فاعل you، دهندۀ اسمیربط whetherکه با انتخاب آن،  است 4پاسخ، گزینۀ 
the final examination «مفعـول فعل  هم« امتحان نهـاییpass  درس سوم کتاب 5هست )بخش ،

Fast Grammar .)( کتاب  4۹صفحۀ  8و  4، ۵های تستو  ۹7اسفند  ۵۹و  8۹ بهمن 14 هایستتمشابه
Fast Grammar.) 

 (whether) 4بعد از جای خالی، فقط گزینۀ  or (not)استفاده از  با توجه به: ثانیه 20در  ترسریعروش 

)این �� به همین سادگی، به همین خوشمزگی بکار رود، پاسخ تست خواهد بود!!! orتواند با میکه 

 شما موجود است!( Fast Grammarکتاب  44جدول وسط صفحۀ نکته در 

.«هن ای دیشومیقبول  ییامتحان نها آیا در دارد که نیبه ا یشما بستگ یلیتحص تیموفق» :ترجمه

و  لـفاع roadداریم.  لـیک فعو  لـیک فاع. داریماده ـیک جملۀ سله[ ـ]مبحث اجزاء جم  ۵گزینۀ . 0۵
was finished رویم:ها میجمله هستند. حال به سراغ گزینه فعل 

 :هاگزینه لیلتح
به  شود.رد میفوراً  4و داریم؛  وارهیک جمله؛ ما است وارهجملهدو دۀ ـدهنربط )«اگرچه» (though 4گزینۀ 

، درس 5)بخش  کم خواهیم داشت( وارهجمله)یک  یک فاعل و یک فعل، بعد از آن، 4عبارت دیگر، با انتخاب 
 .(Fast Grammar دوم کتاب

تا ) EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونکامالً تشریحی های برای دریافت پاسخ

تألیف  EPTکتاب بانک سؤاالت توانید ها، می( با تحلیل همۀ گزینه99 خرداد

ا ی سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیهاستاد 

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

تهیه نمایید.



Fast Bank (EPT) ۹۹ماه  خردادآزمون پاسخ تشریحی 

و  due to و تضاد حرف اضافۀ« با وجودِ، علیرغمِ» despiteاست. صحیح  ۵با توجه به مفهوم، گزینۀ 
because of «ِندسته دلیل حرف اضافۀ عبارت« بدلیلِ، بخاطر .unfavorable weather conditions 

)بخش  (ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم)در کالس آموزش است  despite مفعول حرف اضافۀهم 
 (.8۹ آبان 55و  08 و دی 00های ستتمشابه ) (Fast Grammar کتاب 0۹، صفحۀ 5

«.دیرس انیده ماه به پا مدتجاده تنها در  نیا]عملیات ساخت[  ،ییهواونامساعد آب طیشرا با وجودِ» :ترجمه

 areداریم. نیاز  لـیک فعو  لـیک فاع به .مواجهیماده ـیک جملۀ س]مبحث اجزاء جمـله[ با   4گزینۀ . 00
 رویم:ها می. حال به سراغ گزینهنیاز داریم جمع فاعلماست؛ پس، در جای خالی به یک  جمع فعل

 :هاگزینه لیلتح
داریم؛ پس،  وارهیک جملههستند؛ ما  وارهدو جملهدهندۀ ربط becauseو  even if، 0و  1 هایدر گزینه

 .(Fast Grammar ، درس دوم کتاب5)بخش وند شرد می 0و  1 هایگزینه

هم  ۵استفاده کرد. پس، گزینۀ  ابتدای جملهتوان در نمی« عالوه بر، همچنین» as well as: از یطالینکتۀ 
 شود.رد می

استفاده شود که با  فعل جمعبایستی از ...« هم ... هم » both … and بعد از صحیح است. 4، گزینۀ پاسخ
)بخش هم مشکلی نخواهد داشت مطابقت فاعل و فعل از نظر  4در صورت تست، گزینۀ  areوجود فعل جمع 

مشابه )( میکردرا حل ت تس نیامشابه  ویدئویی هم آموزشدر ) (rFast Gramma کتاب 70باالی صفحۀ ، 7
 (.8۹ آبان 55تست 

.«محبوب هستند اریبس رانیهر دو در ا یفوتبال و کشت» :ترجمه



۹۹ماه  خرداد آزمونپاسخ تشریحی   EPTبانک جامع سؤاالت 

 وارهدو جملهارتباط  ی( براenwh ینجا)ا یاز کلمات پرسش یکهصورت در [کلمات ترتیبمبحث ]  0گزینۀ . 04
فاعل و فعل  ییجابجابه  یازین یعنی،استفاده شود.  مثبتجمالت  یباز ترت یستیاستفاده شود، بعد از آنها با

 ینۀگزپاسخ،  هم نادرست است. ۵ ینۀگزشوند. حالت مجهولی رد می 4و  1های هگزین یجه،. در نتیستن (یکمک)
 نکته تأکید زیادی نیاروی  ویدئویی هم آموزش کالس در) (Fast Grammar ، درس اول6)بخش  است 0

(.8۹ آبان 06تست مشابه )( مکرد

.«دوشیم ی باز )افتتاح(کِ  دانم کتابخانهنمی» :ترجمه

 شکل سادۀ فعل[ بایستی از made]اینجا « وادار کردن» make[ بعد از فعلیشکال اَ مبحث]  0گزینۀ . 05
 کتاب 101پایین صفحۀ ، نکتۀ 10بخش ( ۵۹)مانند تست  باز هم) است 0گزینۀ  ،پاسخ بنابراین،استفاده شود. 

Fast Grammar) ست تو  خرداد 05ست ت)مشابه ( مکرد نکته تأکید زیادی نیاروی هم  ویدئویی )در کالس
 (.8۹ نآبا 5۹

«رفتن به کتابخانه در اتاقم بمانم. یجاب که مجبور کردهمرا  صبح امروز دیباران شد» :ترجمه

مواجهیم. در  شدهوارۀ وصفی کوتاهجملهبا یک  ی[وصف هایوارهشدۀ جمله]مبحث شکل کوتاه  1گزینۀ . 06
 .ب نیاز داریماسمن لیک فعو  اعلیک ف شده است و بهکوتاهحالت  not having readصورت سؤال، 

 است. در اصل: 1، گزینۀ پاسخ

They (the students) who have not read the laboratory manual carefully, failed 
the experiment. 

، بصورت زیر در دار ingو تبدیل فعل به شکل  owhدهندۀ وصفی و حذف ربط کوتاه شدنپس از که بوده 
 آید:می

They (the students) failed the experiment, not having read the laboratory 
manual carefully. 

هم مشابه این تست را در کالس حل  ویدئوییکالس )در  (Fast Grammar کتاب، درس چهارم 5)بخش  
(.8۹ بهمن ۵8آذر و  45 آبان، 46 اردیبهشت، 48 هایستتمشابه )( کردیم

«ند.شد رد وندر آزممطالعه نکرده بودند، دقت را به شگاهیآزما یکه راهنما [یجویاندانش]ها آن» :ترجمه

( وارهدو جمله)و در نتیجه،  فعلدر صورت سؤال، دو ساز[ پایهمبحث کاربرد حروف ربط هم]  4گزینۀ . 07
فاعل و  he چنین،همارۀ اول هستند. وفعل جمله tellفاعل و « استاد، آموزشیار»  the instructorداریم.

would not receive  نیاز  ۀ مناسبدهندیک ربطواره، به هستند. برای ارتباط دو جملهوارۀ دوم جملهفعل
عیناً ) (Fast Grammarکتاب  درس اول، 5)بخش است « وگرنه»به معنی  orاست.  4پاسخ، گزینۀ  داریم.
 (.۹8 شهریور ۵8تست و  ۹8آبان  0۹تست مشابه 

اهد وبورسیۀ تحصیلی را دریافت نخ وگرنهبیشتر درس بخواند، با دقت که  گفت جیمه ب استادآیا » :ترجمه
«؟کرد

 tomorrowo’clock  at 9زمان آیندۀ  قیدهای فعلی و معلوم و مجهول[ با توجه به ]مبحث زمان  4گزینۀ . 08
به  I جانداربعد از فاعل  شوند.رد می 0و  ۵، 1های نیاز داریم و گزینه ۀ استمراریندیآبه زمان « ۹ ساعتفردا »



Fast Bank (EPT) ۹۹ماه  خردادآزمون پاسخ تشریحی 

که با  است 4پاسخ، گزینۀ شوند. بخاطر مجهولی بودن هم رد می 0و  ۵ هایگزینهنیاز داریم و  معلومفعل 
 کتاب 1۵و  (1۵0)صفحـۀ  01های شـیم داشت )بخـخواه ریراـمتساآیندۀ ان ـل زمـ، یک فعانتخاب آن

Fast Grammar) فروردین  06تست مشابه عیناً )ه( دحل شهم مشابه این تست  ویدئویی آموزش کالس )در
 (.۹8دی  44تست و  ۹8 خرداد 47تست ، ۹8

.«خواهم بود دادن امتحان، در حال ۹ساعت فردا » :ترجمه

در صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به  teg wouldوجود  الگوی شرطی نوع دوم[]  ۵گزینۀ . 0۹
وم:دالگوی شرطی نوع 

 وارة اصلیجمله (if) وارة شرطجمله 

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

 آموزش کالس در)( Fast Grammarاب کت 16بخش است ) (pulled)فعل گذشتۀ سادۀ  ۵گزینۀ  ،پاسخ
 .(۹8 دی 01ست تو  8۹ مهر 47تست مشابه )( میکردرا حل ت تس نیامشابه  ویدئویی هم

«.شدیم یکیدچار شوک الکتر ،دشیکیمرا  ، دوشاخهبرق انیزمان روشن بودن جراگر در » :ترجمه

 دهندۀفاعل انجامنیاز داریم. بدلیل آنکه  فعلبه  eexposur فاعل[ بعد از معلوم و مجهول مبحث]  1گزینۀ . 40
 نیاز داریم. فعل مجهولی، به کار فعل نیست

:(Fast Grammarکتاب  1۵)بخش  وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: توجه

نادرست  ۵در گزینۀ  that دهندۀربطند. کاربرد شورد می شکل مجهولیبدلیل نداشتن  4 و 0های گزینه پس،
 مناسب خواهیم داشت مجهولیفعل که با انتخاب آن، یک  است 1نداریم. پاسخ، گزینۀ  فعلاست، زیرا بعد از آن 

(.۹8 آبان 5۵تست )مشابه 

«.رساندیم بیقرار گرفتن در معرض سرب به مغز کودکان آس» :ترجمه

. بنابراین، گزینۀ است حال کاملهای زمان از نشانه« هنوز، تا حاال» yetهای فعلی[ ]مبحث زمان  1گزینۀ . 41
نکته تأکید  نیاروی هم  ویدئویی )در کالس ( GrammarFast کتاب 117صفحۀ ، 10)بخش  صحیح است 1

 (.۹8 آبان 50تست  و 8۹ شهریور 47تست مشابه )( مکرد زیادی

جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

 با تدریس EPTآزمون  اتـمطلب و لغگرامر، درک 

 www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد 

03070006000راجعه نمایید:    م

فاعل+  be  toشکلی از فعل+  (.p.p) قسمت سوم فعل



۹۹ماه  خرداد آزمونپاسخ تشریحی   EPTبانک جامع سؤاالت 

«.میادهینرسبه شما  شنهادیپ یۀارا ۀما هنوز به مرحل» :ترجمه

و « چگونگی»برای  how. است 0با توجه به مفهوم، پاسخ، گزینۀ  [یپرسش کلمات]مبحث   0گزینۀ . 4۵
what  بخش  روندبکار می« ماهیت یک چیز»برای اشاره به(کتاب 115، پایین صفحۀ 10 Fast Grammar) 

(.8۹مهر  55ست تمشابه )

«.میان کنب یسیانگل (زبان)را به  نآ چطور دانستمینم» :ترجمه

ال زمان ح قیدبا توجه به  ای مواجه هستیم.با تست ساده [های فعلیافعال کمکی و زمان]مبحث   4گزینۀ . 40
نیاز داریم. پس، برای سـؤالی کردن جمله، بایستی  هادـحال سدر انتهای جمله، به زمان  day everyسادۀ 

 کتاب 115، پایین صفحۀ 10)بخش است  4. پاسخ، گزینۀ استفاده شود doفعل کمکی از  youبرای فاعل 
Fast Grammar) ( 8۹ بهمن 54و  ۹7بهمن  57 هایستتمشابه.) 

( hadو  are) 0و  ۵های بعد از جای خالی، گزینه (get) شکل سادۀ فعلبا توجه به استفاده از  :دومروش 
 فعل کمکیهم بدلیل نداشتن  1شوند. گزینۀ استفاده کنیم، رد می شکل سادۀ فعلتوانیم از که بعد از آنها نمی

 کتاب 101، پایین صفحـۀ 10)بخش است  4پاسخ، گزینـۀ شود. مورد نیاز برای سؤالی کردن جمله، رد می
Fast Grammar) ( مکرد نکته بسیار تأکید نیا روی ییدئویوآموزش در کالس). 

«؟یوشمیخسته  ی تکراری همیشگیهاالؤس نیجواب دادن به ااز ا آی» :ترجمه

 .است وارهدو جمله ساز(پایهدهندۀ )همربط butو  مواجهیم؛ وارهدو جملهبا [ هاتطابق زمان]مبحث   4گزینۀ . 44
 ،sfaiفعل  ادۀـزمان حال سها و با توجه به مبحث تطابق زمان ریم.انیاز د یک فعل دیگرر جای خالی به د

 11)بخش  شوندمطابقت دارند و هر سه رد می گذشتههای با زمان 0و  ۵، 1های . گزینهاست صحیح 4 ۀـینگز
Fast Grammar)  (۹8 آبان 06تست )مشابه. 

«.ودشیم رد بار، اما هر دهدادامه می یآزمون رانندگ قبولی در به تالش برای میج » :ترجمه

دو پس، با  .can withdrawو  have :میدار فعل دو ا،جنیا در ها[واره]مبحث انواع جمله  1گزینۀ . 45
نیستند و  وارهدو جملهدۀ ـدهنربط  4و  0های گزینه .میدار ازین دۀ مناسبـدهنربط یکو به  مواجهیم وارهجمله

بشرطی » provided that، 1گزینۀ اشاره شده، پاسخ صحیح،  شرطشوند. با توجه به اینکه به مفهوم رد می
 ویدئویی هم کالس آموزشدر ) (Fast Grammar ، درس دوم5)بخش ( است شرطی یدیق ۀدهندربط« )که

 (.8۹ دی 06 ستت و ۹8 خرداد 46تست )مشابه ( میکردرا حل ت تس نیامشابه 

«.دیکن برداشت الیرمیلیون  ۵ تا ]سقف[در روز  دیتوانیم د،یپول داشته باش تاندر حساب کهنیبه شرط ا» :ترجمه
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Passage 1 
     We all know that some students don’t do their reading assignments. Some 
students do not even read short texts that they are assigned in class. There are 
many reasons for this. They may be distracted or bored. They may be unwilling 
to focus. They may be unconfident readers. Whatever the reason, it has to stop. 
     Reading stimulates your mind. It is like an exercise for your brain. When 
people get old, their muscles begin to deteriorate. They get weaker, and their 
strength leaves them. Exercise can prevent this loss. The same thing happens to 
people’s brains when they get older. Brain power and speed decline with age. 
Reading strengthens your brain and prevents these declines. 
     You can benefit from reading in the near-term too. Reading provides 
knowledge. Knowledge is power. Therefore, reading can make you a more 
powerful person. You can learn to do new things by reading. Do you want to 
learn about cultures different from your own? Do you want to design a computer 
program? Reading can teach you all this and more. But you have to become good 
at reading, and the only way to become good at something is to practice. 
     Read everything that you can at school regardless of whether or not you find 
it interesting. Reading expands your vocabulary. Even a boring text can teach 
you new words. Having a larger vocabulary will help you better express yourself. 
You will be able to speak, write, and think more intelligently. 
     Do not discount a text because it is unfamiliar to you. Each time you read, 
you are exposed to new ideas and perspectives. Reading can change the way 
that you understand the world. It can give you a broader perspective on things. 
It can make you knowledgeable. You can learn how people live in faraway places. 
     Besides, reading is good for your state of mind. It has a calming effect. It can 
lower your stress levels and help you relax. You can escape from your troubles 
for a moment when you read, and it is a positive escape. Therefore, do yourself 
a favor: The next time you get a reading assignment, take as much as you can 
from it. Squeeze it for every drop of knowledge that it contains. 
 

66. The main idea of paragraph 2 is that ……………….………... .  
1) age affects the body in many ways. 
2) reading is exciting. 
3) reading makes your mind stronger. 
4) exercise keeps your body in shape. 

67. According to the passage, you should read books even if they are boring 
because they will help you ………..……….. . 
1) learn about other people. 
2) get better grades in reading class. 
3) learn new words. 
4) grow to love them if you read them enough. 
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68. Which sentence best expresses the main idea of paragraph 3? 
1) You can learn many different things by reading. 
2) You can learn to design a computer program. 
3) Reading can benefit you to learn about other cultures. 
4) Knowledge is power. 

69. Which sentence is NOT a reason given by the author why students fail to 
do reading assignments? 
1) Students may be distracted. 
2) Students may be exhausted. 
3) Students may be unwilling to focus. 
4) Students may be bored. 

70. The main purpose of the passage is to ……....….. . 
1) inform students about the mind and body. 
2) teach students how to become better readers. 
3) explain why students don’t do their reading work. 
4) persuade students to do their reading work. 

71. Which of the following is NOT one of the author’s main points? 
1) Reading broadens your perspective. 
2) Reading is a relaxing activity with positive mental side effects. 
3) Reading helps you perform better on tests. 
4) Reading keeps your mind in shape and prevents losses due to age.

72. Which sentence is NOT one of the author’s arguments in paragraph 5? 
1) Reading changes the way that you understand the world. 
2) Reading helps prepare you for your job. 
3) Reading gives you a broader perspective on the world. 
4) Reading teaches you about distant lands and cultures.

73. The most suitable title for this passage is ……….…………... . 
1) Reading: The Key to a Successful Academic Future. 
2) Reading: Good for the Mind in Many Ways. 
3) Reading: Improve Your Vocabulary While Being Entertained.  
4) Reading: The Best Way to Improve Your Communication Skills. 

74. In paragraph 2, line 2, “deteriorate” is closest in meaning to ….…………... . 
1) decline 2) sustain 3) shorten 4) preserve

  



 

 

75. In paragraph 5, line 1, “discount” is closest in meaning to ……….…………... . 
1) expose 
3) ignore  

2) observe 
4) concentrate

 

های کلیدیپاسخ  

66. 3 71. 3 
67. 3 72. 2 
68. 1 73. 2 
69. 2 

70. 4 

74. 1 

75. 3 
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Passage 2 

     Trash cans are not magical containers. Trash does not disappear when you 
throw it in a can. However, people throw away a large amount of waste 
materials every day. Where do all those waste materials go? There are four 
methods to managing waste: recycling, landfilling, composting, and 
incinerating. Each method has its strengths and weaknesses. 
     Recycling is the process of turning waste into new materials. For example, 
used paper can be turned into paperboard, which can be used to make book 
covers. Recycling can reduce pollution, save materials, and lower energy use. 
Yet, some argue that recycling wastes a lot of energy. They do believe that 
collecting, processing, and converting waste uses more energy than it saves. Still, 
most people agree that recycling is better for the planet landfilling. 
     Landfilling is the oldest method of managing waste. In its simplest form, 
Landfilling is when people bury waste materials in a hole. Over time the practice 
of landfilling has advanced. Trash is compacted before it is thrown into the hole. 
In this way more trash can fit in each landfill. Large and thick materials are placed 
in the bottom of landfills so that toxic trash juice does not get into the ground 
water. Sadly, these large and thick materials do not always work appropriately. 
Landfills may pollute the local water supply. Not to mention that landfills smell 
very bad. Nobody wants to live next to a landfill. This makes it hard to find new 
locations for landfills. 
     As landfill space increases, interest in composting grows. Composting is when 
people pile up organic matter, such as food waste, and let it decompose. The 
product of this decay is compost. Compost can be added to the soil to make the 
soil richer and better for growing crops. While composting is easy to do, it is hard 
to do after the trash gets all mixed up. This is because plastic and other inorganic 
materials must be removed from the compost pile, or they will pollute the soil. 
There is a lot of plastic in trash which makes it hard to compost on a large scale. 
One thing that is easier to do is incinerate trash. There are two main ways to 
incinerate waste. The first is to create or collect a fuel from the waste, such as 
methane gas, and burn the fuel. The second is to incinerate the waste directly. 
The heat from the incineration process can boil water which can power steam 
generators. Unfortunately, incinerating trash pollutes the air. Also, some critics 
worry that incinerators destroy valuable resources that could be recycled. 
     Usually, the community in which you live manages waste. Once you put the 
trash in that can, what happens to it is beyond your control. But you can make 
choices while it is still under your control. You can choose to recycle, you can 
choose to compost, or you can choose to let someone else deal with it. 
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76. The most suitable title for this passage is ………….………. .  
1) The Magic of Recycling 
2) Methods of Waste Management: Pros and Cons 
3) Recycling, Landfilling, or Composting: The Choice is Yours 
4) How to Save the Earth by Recycling and Composting 

77. Which sentence was NOT mentioned in paragraph 3 as an issue with 
landfilling ....................... .   
1) Landfills may pollute the water supply. 
2) Landfills are smelly. 
3) Usable materials are wasted in landfills. 
4) It is difficult to find locations for landfills.

78. The main idea of paragraph 4 is that …………. .
1) composting is good for the soil, but it can be hard to do. 
2) landfills take up a lot of space. 
3) the process of composting is very complicated and scientific. 
4) there is a lot of plastic waste in landfills 

79. We understand from the passage that ………......... .  
1) recycling is without a doubt the best way to handle waste. 
2) each method of waste management has its drawbacks. 
3) incineration is the best approach to process waste. 
4) all large cities should create massive compost piles 

80. The main purpose of the passage is ……….…....... .    
1) to persuade readers that recycling is a waste of resources. 
2) to compare and contrast recycling and landfilling. 
3) to convince readers to recycle and compost. 
4) to inform readers of methods of waste management

81. The passage does NOT talk about ……....... .    
1) how landfills have advanced over time. 
2) the uses of compost. 
3) the two methods of incinerating trash. 
4) how trash is collected. 

82. Which sentence best explains why composting is not feasible on a large 
scale?  
1) It would smell too bad in densely-populated cities. 
2) It would attract mice and rats that would spread disease. 
3) Plastic would get into the compost and turn it into a pollutant. 
4) People would not want to touch the rotting food. 
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83. In paragraph 1, line 5, “incinerating” is closest in meaning to ……….…....... . 
1) producing fertilizers 
3) turning into useful products 

2) burning 
4) firing a large hole

84. In paragraph 3, line 3, “compacted” is closest in meaning to …................ .   
1) placed in containers 
3) thrown into holes 

2) burned 
4) crushed into smaller pieces

85. In paragraph 3, line 7, “Not to mention that” can be rewritten as ........... .   
1) Moreover 2) Therefore 3) However 4) Conversely
  
 
 

های کلیدیپاسخ  

76. 2 81. 4 
77. 3 82. 3 
78. 1 83. 2 
79. 2 

80. 4 

84. 4 

85. 1 
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Section Four: Cloze Passage    t.me/FastZaban :کانال استاد مهرداد زنگیهوندی 

Directions: Words or phrases are omitted from the following passage, and they 
are numbered 86 to 100. With reference to the numbers in the passage choose 
(1), (2), (3), or (4) that best completes each blank. Then, on your answer sheet, 
find the number of the item and mark your answer. 

     Are you afraid of the dark, so much ...(86)... that if you have to go to a dark 
…(87)..., you panic and even faint? If this is how you ...(88)... to the dark, you 
might be suffering ...(89)... nyctophobia. A phobia is a mental illness in which a 
person is ...(90)... frightened in a normal situation or feels ...(91)... threatened 
by something harmless. People who suffer an attack of ...(92)... experience 
difficulty in breathing and ...(93)... a sense of where they are. High places, 
crowded places, and even the ...(94)... of cats have been known to activate such 
responses. 
     To ...(95)... a phobia, the person has to learn to relax in that particular 
situation he is afraid of. In the ...(96)... of the nyctophobiax, he has to ...(97)... in 
the dark, usually with a person he ...(98)..., to learn from experience that there 
is really no ...(99)... in the dark. For more serious cases, behavior therapy and 
hypnosis are ...(100)... . 
 
86. 1) as 2) in 3) for 4) so

87. 1) situation 2) atmosphere 3) experience 4) place

88. 1) show 2) react 3) mention 4) believe

89. 1) over 2) from 3) at 4) in

90. 1) confidently 2) abnormally 3) intentionally 4) possibly

91. 1) enthusiastically 
       3) extremely 

2) actively 
4) rarely

92. 1) phobia 2) distance 3) friction 4) contact

93. 1) stimulate 2) remember 3) retain 4) lose

94. 1) tendency 2) avoidance 3) presence 4) signal

95. 1) forget 2) specify 3) maintain 4) overcome

96. 1) form 2) case 3) matter 4) reason

97. 1) wait 2) survive 3) stay 4) exist

98. 1) considers 2) doubts 3) trusts 4) observes

99. 1) danger 2) safety 3) faint 4) disease

 100. 1) opposed 2) responded 3) treated    4) prescribed



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

 بود!!! تقریباً ساده 33سطح سختی سؤاالت درک مطلب و کلوز تست خرداد 

 

 

    

 

 

 

های کلیدیپاسخ  

86. 4 94. 3 
87. 4 95. 4 
88. 2 96. 2 
89. 2 97. 3 
90. 2 98. 3 
91. 3 99. 1 
92. 1 100. 4 
93. 4  

 


