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

سؤاالت آزمون  MSRTمهر ۹۹
با پاسخ گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی
Structure
1. If you were walking from Valiye-Asr Square to Amir Kabir University which
?route ……..….
(A) will you take
(B) you took
(C) would you take
(D) did you take
پاسخ :گزینۀ [ ← Cمبحث ساختارهای شرطی] وجود  were walkingدر صورت تست ،برای ما کلید است.
با توجه به الگوی شرطی نوع دوم:

جملهوارة اصلی

جملهوارة شرط )(if

فعل ساده would/ could/ might +

زمان گذشتة ساده /گذشتة استمراری

گزینۀ  Cصحیح است (بخش  ،۶۱صفحۀ  ۶۱۱کتاب  .)Fast Grammarیعنی ،به یک فعل وجهی )(Modal
گذشته ) (wouldو شکل سادۀ فعل ) (takeنیاز داریم.
در کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :اگر از میدان ولی عصر به سمت دانشگاه امیرکبیر در حال پیادهروی میبودی ،از کدام مسیر
میرفتی؟»
توجه :از مبحث ساختارهای شرطی (بخش  ۶۱کتاب  )Fast Grammarدر آزمونهای  MSRTسالهای اخیر
تستی مطرح نشده بود .ولی اینبار طراحان  MSRTبا کنار گذاشتن سبک سؤاالت اخیر ،تا حدودی [البته نه
خیلی زیاد] مباحث گرامری را تغییر دادهاند .با این وجود ،کلیۀ مباحث آزمون در کتاب Fast Grammar
موجود بودند.

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر ،درک
مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به
سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید 0۹0۱000۱000 :مرادی
لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

2. I wish you ………. playing around while I am having a conversation with you.
(A) had stopped
(B) would stop
(C) have stopped
(D) stopping
پاسخ :گزینۀ [ ← Bمبحث کاربرد  wishدر ساختارهای بیان آرزو] نکتۀ طالیـی :فعل بعد از  wishنباید
در زمانهای حال یا آینده باشد .بنابراین ،گزینۀ  0فـوراً رد میشود .با توجه به نکتۀ  ۶صفحـۀ  ۶۱۹کتـاب
 ،Fast Grammarاز الگوی [ + wouldفرد  ]wish +برای صحبت در مورد چیزهایی که میخواهیم رخ دهند،
یا (چون آزاردهنده هستند) میخواهیم متوقف شوند ،استفاده میشود .در اینجا هم گوینده خواهان توقف
فعالیت آزاردهندۀ  play aroundهست .پس ،گزینۀ  Bپاسخ صحیح ماست (بخش  ،۶۱صفحۀ  ۶۱۹کتاب
.)Fast Grammar
در کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :ای کاش وقتیکه با تو صحبت میکنم دست از بازی کردن برداری».
توجه :از مبحث ساختارهای بیان آرزو با ( wishبخش  ۶۱کتاب  )Fast Grammarدر آزمونهای MSRT

سالهای اخیر تستی مطرح نشده بود.
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3. The device …………. itself when it has the new firmware.
(A) would reboot
(B) rebooted
(C) was rebooting
(D) will reboot
پاسخ :گزینۀ [ ← Dمبحث زمانهای فعلی و تطابق زمانها] با توجه به قانون تطابق زمانها و کاربرد فعـل
زمـان حـال فعل  ،hasگزینههای  B ،Aو  Cرد میشـوند و پاسخ صحیح ،گزینۀ  Dاست (بخش  ۶۶کتاب
.)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :این دستگاه زمانی که سفتافزار جدید را در اختیار داشته باشد ،مجدداً راهاندازی خواهد
شد».

4. For all intents and purposes, ….….…... to say that when ionized the electron
will have zero binding energy to the proton.
(A) the convenience
(B) convenient if
(C) it is convenient
(D) is convenient
پاسخ :گزینۀ [ ← Cمبحث انواع جملهوارهها] قبل از ربطدهندة  thatبه یک جملهوارة دیگر نیاز داریم.
پاسخ ،گزینۀ  Cاست (بخش  ۵کتاب .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :برای تمام اهداف و مقاصد ،راحت است که بگوییم وقتی الکترون یونیزه میشود ،انرژی پیوندی
صفر برای پروتون خواهد داشت».

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

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

5. The editorial team took the opportunity to thank the many reviewers ……….
helped complete the book.
(A) to whom had
(B) who had
(C) had
(D) and they had
پاسخ :گزینۀ [ ← Bمبحث انواع جملهوارهها] پاسخ ،گزینۀ  Bاست (بخش  ۵کتاب .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :تیم تحریریه از فرصت استفاده کرد تا از منتقدان بسیاری که در تکمیل کتاب به آنها کمک
کرده بودند ،تشکر کند».

6. Recently, a shoemaking company has created sneakers ……….……. from
recycled chewing gum.
(A) made
(B) were made
(C) that made
(D) of a make
پاسخ :گزینۀ [ ← Aمبحث انواع جملهوارهها] پاسخ ،گزینۀ  Aاست (بخش  ۵کتاب .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :اخیراً ،یک شرکت تولید کفش ،کفشهای کتانی ساختهشده از آدامسهای بازیافتی تولید
کرده است».

7. The coronavirus epidemic, …………. latest outbreak of a deadly virus, has had
scientists racing to create a vaccine.
(A) as of the
(B) the
(C) what was the
(D) was the
پاسخ :گزینۀ [ ← Bمبحث کاربردهای حرف تعریف  ]theپاسخ ،گزینۀ  Bاست (بخش .)Fast Grammar 2
ترجمۀ جمله« :همهگیری ویروس کرونا ،که آخرین شیوع یک ویروس کشنده است ،دانشمندان را بر آن
داشته تا برای تولید یک واکسن تالش کنند».

8. …..……. cats certainly do make some noise - especially at night, meows and
purrs tend to be pretty quiet.
(A) Meanwhile
(B) That
(C) Even
(D) While
پاسخ :گزینۀ [ ← Dمبحث انواع جملهوارهها] برای ارتباط دو جملهواره به یک ربطدهندة قیدی مناسب نیاز
داریم .پاسخ ،گزینۀ  Dاست (بخش  ۵کتاب .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :در حالیکه گربهها قطعاً کمی سر و صدا ،بهخصوص در شب ،ایجاد میکنند ،آواهای آنها معموالً
نسبتاً ساکت هستند».

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

یا کانال تلگرامی ما
 t.me/FastZabanمراجعه نمایید.
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

9. In some measure, …………. so moving is the drag in the voice of the reader.
(A) what renders the music of Hafez’s poems
(B) that renders the music of Hafez’s poems
(C) renders the music of Hafez’s poems are
(D) it renders the music of Hafez’s poems
پاسخ :گزینۀ [ ← Aمبحث انواع جملهوارهها] پاسخ ،گزینۀ  Aاست (بخش  ۵کتاب .)Fast Grammar
در کالس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم.
ترجمۀ جمله« :تا حد زیادی ،آنچه موسیقی اشعار حافظ را چنین اثرگذار جلوه میدهد ،کشش موجود در
صدای خوانندۀ آن است».
توجه :مبحث انواع جملهوارهها (بخش  ۵کتاب  )Fast Grammarدر آزمون  MSRTاز اهمیت باالیی برخوردار

است.
10. A tapestry is, ………….., a flat-woven cloth that uses discontinuous weft
threads to create images.
(A) the definition of
(B) by definition
(C) for defining
(D) defined by
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پاسخ :گزینۀ [ ← Bمبحث حروف اضافه و اصطالحات] پاسخ ،گزینۀ  Bاست (بخش .)Fast Grammar ۶0
ترجمۀ جمله« :فرشینه ذاتاً نوعی پارچۀ بافتهشدۀ صاف است که از نخهای با پود ناپیوسته برای ایجاد تصاویر
استفاده میکند».

11. Seldom ……..……… that a person doesn’t use a piece of technology.
(A) does a day pass
(B) a day passes
(C) a day does pass
(D) passes a day
پاسخ :گزینۀ [ ← Aمبحث جابجایی] با توجه به استفاده از قید منفی  seldomدر ابتدای جمله ،بایستی
جابجایی فاعل و فعل کمکی انجام شود .بنابراین ،پاسخ گزینۀ  Aاست (بخش  ۱کتاب .)Fast Grammar
در کالس آموزش ویدیوئی چند تست مشابه این تست حل شد.
ترجمۀ جمله« :بهندرت پیش میآید که فردی در طول روز از یک تکنولوژی استفاده نکند».

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

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

12. Common crows may …………. on human garbage.
(A) feeding
(B) to feed
(C) feed
(D) feeds
پاسخ :گزینۀ [ ← Cمبحث اَشکال فعلی] تست بسیار سادهای هست .بعد از افعال وجهی بایستی از شکل
سادۀ فعل استفاده شود .در نتیجه ،بعد از فعـل وجهـی  mayبایستی از  feedاستفاده شود .پاسخ ،گزینۀ C
است (بخش  ۶0کتاب پرفروش .)Fast Grammar
در کالس آموزش ویدیوئی تستهایی مشابه این تست حل شد.
ترجمۀ جمله« :کالغهای معمولی ممکن است از زبالههای انسانی تغذیه کنند».

13. For the Polish government, security policy includes fences ………. the influx
of immigrants.
(A) stop
(B) that stops
(C) of stopping
(D) to stop
پاسخ :گزینۀ [ ← Dمبحث کاربردهای مصدر با  ]toبرای بیان هدف از انجام یک کار ،بایستی از مصدر با to
استفاده شود .در نتیجه ،گزینۀ  Dصحیح است (بخش  ،۶0صفحۀ  ۶0۱کتاب پرفروش .)Fast Grammar
در کالس آموزش ویدیوئی هم چند تست مشابه این تست حل شده.
ترجمۀ جمله« :برای دولت لهستان ،سیاست امنیتی شامل حصارهایی برای جلوگیری از ورود گستردۀ
مهاجران است».

14. The school’s policy is to be straight ……..…. and their parents.
(A) by the students
(B) of the students
(C) with the students
(D) the students
پاسخ :گزینۀ [ ← Cمبحث حروف اضافه] بعد از صفت « straightصریح» از حرف اضافۀ  withاستفاده
میشود .پاسخ ،گزینۀ  Cاست (بخش .)Fast Grammar ۶0
ترجمۀ جمله« :سیاست مدرسه صریح بودن با دانشآموزان و والدین آنهاست».
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

15. Deemed an expensive spice, …….……….. .
(A) saffron plays an important role in the Iranian cuisine
(B) an important role in the Iranian cuisine is played by saffron
(C) the Iranian cuisine plays an important role for saffron
(D) it is an important role in the Iranian cuisine that is played by caviar
پاسخ :گزینۀ [ ← Aمبحث انواع جملهوارهها] با شکل کوتاهشدة جملهوارة وصفی مواجهیم .پاسخ ،گزینۀ A
است (بخش  ،۵درس چهارم کتاب .)Fast Grammar
در کالس آموزش ویدیوئی استاد مهرداد زنگیهوندی هم مشابه این تست حل شده.
ترجمۀ جمله« :زعفران که یک ادویۀ گرانقیمت تلقی میشود ،جایگاه ویژهای در غذاهای ایرانی دارد».

16. The lower the speed of a vehicle, …………. rider.
(A) the safer the life of its
(B) safer the life of its
(C) the life safer than its
(D) safer of the life as its
پاسخ :گزینۀ [ ← Aمبحث کاربرد صفتهای تفضیلی مضاعف] با توجه به الگـوی صفتهای تفضیلی مضاعف
و کاربرد  the lowerدر صورت سؤال ،در جای خالی بایستی از حرف تعریف  theو شکل تفضیلی safer
استفاده شود .پاسخ ،گزینۀ  Aاست (بخش  ۹کتاب .)Fast Grammar
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در کالس آموزش ویدیوئی هم چند تست مشابه این تست حل شده.
ترجمۀ جمله« :هرچه سرعت یک وسیلۀ نقلیه کمتر باشد ،جان سرنشینش در امانتر خواهد بود».

برای دانلود رایگان  00صفحه از کتاب پرفروش Fast Grammar
تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar-9-edition-fastzaban.pdf

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

17. Strawberry is considered a healthy fruit grown in …………. commercial
orchards as well as home gardens.
(A) not only
(B) also
(C) both
(D) either
پاسخ :گزینۀ [ ← Aمبحث ربطدهندههای دوتایی] (بخش  ۱کتاب .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :توتفرنگی یک میوۀ سالم است که نهتنها در باغهای تجاری بلکه در باغهای خانگی نیز پرورش
داده میشود».

18. The nurse was ……..……. in the least surprised when he saw the pregnant
woman.
(A) neither
(B) no
(C) not
(D) none
پاسخ :گزینۀ [ ← Cمبحث شکل منفی فعل] پاسخ ،گزینۀ  Cاست (بخش  ۰۱کتاب .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :پرستار وقتی زن حامله را دید اصالً تعجب نکرد».

19. No arrests have been made ever since a mansion …….……. for the second
time this week.
(A) was broken into
(B) broken into
(C) was breaking into
(D) had broken into
پاسخ :گزینۀ [ ← Aمبحث ساختارهای مجهولی] به فعل مجهولی نیاز داریم .پاسخ ،گزینۀ  Aاست (بخش ۶2
کتاب .)Fast Grammar
در کالس آموزش ویدیوئی چند تست مشابه این تست حل شده.
ترجمۀ جمله« :از وقتیکه این هفته برای بار دوم افرادی به زور [و به قصد دزدی] وارد عمارت شدهاند ،هیچ
دستگیری صورت نگرفته است».

کانال تلگرامی استاد مهرداد زنگیهوندی
t.me/FastZaban
برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ گرامر ،درک
مطلب و لغات آزمونهای  EPTو  MSRTبا تدریس استاد مهـرداد زنگیـهوندی به
سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید ۱307۱۱06000 :مرادی
لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

20. Mum told us ………….…. shopping the day before.
(A) that she and aunt Mary have gone
(B) whether she and aunt Mary had gone
(C) if she and aunt Mary have gone
(D) that she and aunt Mary had gone
پاسخ :گزینۀ [ ← Dمبحث زمانهای فعلی] پاسخ ،گزینۀ  Dاست (بخش  ۶0کتاب .)Fast Grammar
ترجمۀ جمله« :مامان به ما گفت که دیروز او و خاله مری امروز به خرید رفته بودند».

برای دریافت پاسخ سؤاالت بخش درک مطلب آزمون  MSRTمهر ماه  33بر روی
لینک زیر کلیک نمایید:

https://fastzaban.com/msrt-mehr-99-test
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کتاب گرامر شب امتحان  Fast Grammar Liteخالصۀ کتاب پرفروش
 Fast Grammarرسید (ویژۀ مرور نهایی)

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

ویرایش جدید کتاب بانک سؤاالت واقعی  MSRTبا پاسخهای
مگـاتشـریحـی رسید (همراه با سؤاالت تافل چینی با پاسخ
تشریحی تا آبان :)۹۱
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