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Section One: Vocabulary

0011 آزمون خرداد

1. The hurricane’s survivors took ……...….. in the church.
1) sanctuary
2) advantage
3) transportation

4) tranquility

2. In some African countries, food is ….….…. and millions go hungry every day.
1) abundant
2) scarce
3) legend
4) substantial
3. Recycling waste materials can limit the ….…….. of natural resources.
1) repetition
2) population
3) depletion
4) extortion
4. Some seeds stay …….….. for years before getting what they need to grow.
1) dormant
2) attenuated
3) compatible
4) confidential
5. The complex puzzle …..….. me for hours before I could connect all the pieces.
1) condensed
2) opposed
3) baffled
4) encouraged
6. As she tends to ………... things, I don’t believe everything my niece tells me.
1) preserve
2) exaggerate
3) encircle
4) accelerate
7. About 820 million people are ………….. because they don’t have access to a
healthy, nutritious diet.
1) ingenious
2) unwarranted
3) autonomous
4) undernourished
8. Companies are finding it ……..…… difficult to meet the challenges of digital
transformation.
1) haphazardly
2) briefly
3) exceedingly
4) accidentally
sanctuary  برای لغتFast Vocab MA  کتاب۳۴۲  متن جملۀ این سؤال مشابه مثال صفحۀ:۱  سؤال:توجه
 ولی با مطالعۀ منابع « فست زبان» شما، تقریباً دشوار بودند۱۴۱۱  با وجود اینکه تستهای آزمون خرداد.است
.عزیزان بهراحتی میتوانستید به اکثر سؤاالت پاسخ دهید

t.me/FastZaban کانال تلگرامی استاد مهرداد زنگیهوندی

پاسخهای کلیدی
1. 1
2. 2
3. 3
4. 1

5. 3
6. 2
7. 4
8. 3

پاسخ تشریحی آزمون خرداد ماه ۳۵۱۱
 .1گزینۀ « 1بازماندگان طوفان در کلیسا پناه گرفتند».
 )۰مزیت ،برتری؛ سود
 )1پناهگاه؛ محراب کلیسا
 )۰آرامش ،آسودگی
 )0حملونقل
 .۰گزینۀ « ۰در برخی از کشورهای آفریقایی ،غذا کمیاب است و همهروزه میلیونها نفر گرسنه میمانند».
 )۰کمیاب ،نادر
 )1فراوان؛ غنی
 )۰عظیم ،بزرگ؛ محکم ،استوار
 )0افسانه
 .0گزینۀ « 0بازیافت مواد زائد میتواند باعث کم شدن سرعت مصرف ذخایر منابع طبیعی شود».
 )۰جمعیت
 )1تکرار
 )۰اخاذی
[ )0ذخایر طبیعی ،پولی و غیره] مصرف ،ته کشیدن
 .۰گزینۀ « 1برخی از دانهها قبل از بدست آوردن مواد موردنیاز برای رشد ،سالها در حالت غیرفعال باقی
میمانند».
 )۰ضعیفشده؛ [فرد] نحیف ،بسیار الغر
 )1غیرفعال؛ [آتشفشان] خاموش؛ [بیماری] نهفته
 )۰محرمانه
 )0موافق ،جور ،سازگار
 .۲گزینۀ « 0قبل از اینکه بتوانم همۀ قطعات را به یکدیگر متصل کنم ،آن پازل پیچیده ساعتها مرا گیج
کرد».
 )۰مخالفت کردن
 )1متراکم کردن
 )۰تشویق کردن
 )0گیج کردن
 .6گزینۀ « ۰از آنجا که خواهرزادهام تمایل به مبالغه کردن دارد ،همۀ چیزهایی که به من میگوید را باور
نمیکنم».
 )۰مبالغه کردن
 )1حفظ کردن ،نگهداشتن
 )۰سرعت بخشیدن ،تسریع کردن
 )0دربرداشتن ،احاطه کردن
 .7گزینۀ « ۰حدود  8۰0میلیون نفر دچار سوءتغذیه هستند ،زیرا به یک رژیم غذایی سالم و مغذی دسترسی
ندارند».
 )۰ناحق ،بیجهت
[ )1فرد] نابغه ،مبتکر ،نوآور؛ [ایده ،وسیله] ابتکاری
 )۰دارای سوءتغذیه
 )0خودمختار؛ وابسته به خودمختاری
 .8گزینۀ « 0شرکتها ،مواجه شدن با چالشهای تحول دیجیتال را بسیار دشوار میدانند».
 )۰بطور خالصه
 )1بطور اتفاقى ،بطور تصادفى
 )۰برحسب اتفاق
 )0بیاندازه ،بسیار
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9. Eating more calories than you burn in your daily activity can lead to ….……. .
1) confusion
2) severity
3) conformity
4) obesity
10. We are helping the local companies ……..……… their business to global
markets.
1) utilize
2) occupy
3) expand
4) postpone
11. The man said that the accident was due to a mechanical …..…….. in the
vehicle.
1) defect
2) assimilation
3) reform
4) obstacle
12. Lack of sleep is ……….… to our health and can lead to serious problems.
1) fundamental
2) detrimental
3) ideal
4) superficial
13. He was arrested but refused to …….….. his true identity.
1) depict
2) derive
3) disclose
4) advocate
14. Educators are worried about rapidly ….…….. opportunities for graduates.
1) ongoing
2) eliminating
3) lasting
4) diminishing
15. These new sticky books can turn the …….….. task of note-taking into a fun
activity.
1) spacious
2) mundane
3) obvious
4) distinct
16. Plant roots help prevent …..…… by holding the soil in place.
1) growth
2) migration
3) dispersion
4) erosion
17. While young people tend to prefer ….……….. music, the older generation
prefers to listen to music from the 1970’s.
1) occasional
2) theoretical
3) contemporary
4) selective
18. It took a week to ……….. electric power after the earthquake.
1) restore
2) promote
3) relieve
4) resign

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

14. 4
15. 2
16. 4
17. 3
18. 1
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19. If you need …………. on the assignment, you should ask your teacher before
you leave class.
1) prediction
2) clarification
3) persecution
4) duplication
20. The crime rate is usually very low in the …….…… of the police station.
1) municipality
2) protection
3) vicinity
4) harbor
21. As the pain in my foot ……..……., I was able to walk the short distance to
the car.
1) persisted
2) deepened
3) subsided
4) departed
22. The company’s employees made illegal profits by …….…. the stock market.
1) recovering
2) harvesting
3) manipulating
4) underestimating
23. In order to ……………. your current weight, you must consume the same
number of calories as you burn.
1) maintain
2) collapse
3) exhibit
4) alter
24. This technique involves spreading plastic sheets over fields to ……………
moisture in the soil.
1) estimate
2) conserve
3) emphasize
4) disrupt
25. The project …………. phase is the first phase within the project management
life cycle.
1) termination
2) closure
3) execution
4) initiation

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

پاسخهای کلیدی
19. 2
20. 3
21. 3
22. 3

23. 1
24. 2
25. 4

 .۹گزینۀ « ۰خوردن کالری بیشتر از آنچه در فعالیت روزانه میسوزانید ،میتواند منجر به چاقی شود».
 )۰شدت ،سختی
 )1بهت ،حیرت ،پریشانی
 )۰چاقی
 )0انطباق ،مطابقت؛ تبعیت ،دنبالهروی
 .10گزینۀ « 0ما در حال کمک به شرکتهای محلی هستیم تا تجارت خود در بازارهای جهانی را گسترش
دهند».
 )۰سرگرم کردن؛ زندگی کردن (در)؛ اِشغال کردن
 )1بکار بردن
 )۰به تعویق انداختن
 )0گسترش دادن ،توسعه دادن
 .11گزینۀ « 1آن مرد گفت این حادثه بخاطر نقص مکانیکی در وسیلۀ نقلیه بوده است».
[ )۰اندیشههای جدید] هضم ،جذب؛ همانندسازی
 )1عیب ،ایراد ،نقص
 )۰سد ،مانع
 )0اصالح ،ساماندهی
 .1۰گزینۀ « ۰کمبود خواب برای سالمتی ما مضر است و میتواند به مشکالتی جدی منجر شود».
 )۰زیانآور ،زیانبخش ،مضر
 )1اساسی ،بنیادی
 )۰سطحى؛ کمعمق ،سرسری
 )0ایدهآل
 .10گزینۀ « 0او دستگیر شد ،اما حاضر به افشای هویت واقعی خود نشد».
 )۰ناشی شدن ،مشتق شدن
 )1به تصویر کشیدن ،توصیف کردن
 )۰طرفداری کردن
 )0برمال کردن ،فاش کردن
 .1۰گزینۀ « ۰اساتید نگران کاهش سریع فرصتهای فارغالتحصیالن هستند».
 )۰در حال حذف
 )1در جریان ،در حال پیشرفت
 )۰کاهشی ،نزولی
 )0بادوام
 .1۲گزینۀ « ۰این کتابهای چسبدار جدید میتوانند کار پیش پا افتادۀ یادداشتبرداری را به یک فعالیت
سرگرمکننده تبدیل کنند».
 )۰پیش پا افتاده ،عادی ،معمولی
 )1جادار؛ وسیع ،جامع
 )۰مجزا ،منفرد؛ متفاوت؛ روشن ،واضح
 )0آشکار ،روشن ،بدیهی
 .16گزینۀ « ۰ریشۀ گیاهان با ثابت نگهداشتن خاک از فرسایش جلوگیری میکنند».
 )۰مهاجرت
 )1رشد ،پیشرفت ،افزایش
 )۰فرسایش
 )0پراکندگی
 .17گزینۀ « 0در حالیکه جوانان موسیقی معاصر را ترجیح میدهند ،نسل قدیمیتر ترجیح میدهند موسیقی
دهۀ  1۹70را گوش دهند».
 )۰نظری
 )1گاه و بیگاه ،چند وقت یکبار
 )۰انتخابی ،برگزیده
 )0معاصر

 .18گزینۀ « 1پس از زلزله یک هفته طول کشید تا نیروگاه برق به وضع اولیهاش بازگردد».
 )۰ترفیع دادن؛ رواج دادن ،توسعه دادن
( )1به وضع اولیۀ خود) بازگرداندن ،تعمیر کردن
 )۰استعفا دادن ،کنارهگیری کردن
[ )0درد ]... ،تسکین دادن؛ [مشکل ]... ،کم کردن
 .1۹گزینۀ « ۰اگر در مورد تکلیف نیاز به توضیح دارید ،بایستی قبل از ترک کالس از معلم خود بپرسید».
 )۰روشنگری ،توضیح
 )1پیشبینی
 )۰تکثیر
 )0اذیت ،آزار ،ستم
 .۰0گزینۀ « 0میزان جرم و جنایت معموالً در مجاورت کالنتری بسیار پایین است».
 )۰حفاظت
 )1شهرداری
 )۰پناهگاه
 )0مجاورت ،نزدیکی
 .۰1گزینۀ « 0وقتی درد پایم فروکش کرد ،توانستم مسافت کمِ تا ماشین را طی کنم».
 )۰عمیق کردن
 )1پافشاری کردن
 )۰عازم شدن
 )0کم شدن ،فروکش کردن
 .۰۰گزینۀ « 0کارمندان این شرکت با دستکاری در بازار سهام سود غیرقانونی کسب کردند».
 )۰درو کردن[ ،محصول] برداشت کردن
 )1بهبود یافتن؛ جبران کردن
 )۰کماهمیت (یا غیره) پنداشتن
( )0بهمنظور تقلب و غیره) دستکاری کردن
 .۰0گزینۀ « 1برای اینکه وزن فعلی خود را حفظ کنید ،بایستی به همان میزان که کالری میسوزانید[ ،کالری]
مصرف کنید».
 )۰فروپاشیدن؛ سقوط کردن
 )1حفظ کردن ،نگهداشتن
 )۰تغییر دادن ،عوض کردن
 )0نمایش دادن
 .۰۰گزینۀ « ۰این روش ،گستردن ورقههای پالستیکی روی مزارع برای حفظ رطوبت خاک را شامل میشود».
 )۰حفظ کردن
 )1برآورد کردن ،تخمین زدن
 )۰مختل کردن ،به هم زدن
 )0تأکید کردن
 .۰۲گزینۀ « ۰مرحلۀ آغازین پروژه اولین مرحله در چرخۀ زندگی مدیریت پروژه است».
 )۰پایان ،انتها ،خاتمه
 )1خاتمه ،پایان
 )۰آغاز ،شروع
 )0انجام ،اجرا
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کتاب لغات پیشرفتۀ  Fast Vocabرسید:

🔍 تحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون خرداد :۱۴۱۱
 سطح کلی سؤاالت این بخش تقریباً دشوار بود.

 با مطالعۀ کتابهـای  Fast Vocab Basicو  Fast Vocab EPTما ،داوطلبان
میتوانستند به بیش از  9۰درصد سؤاالت این بخش پاسخ دهند.
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Section Two: Structure Part One
Choose the one which best completes the following sentences.
26. …………... is happening in this local court has nothing to do with justice.
1) What
2) It
3) When
4) That
27. …….…… with the restaurant service, the man asked the waitress if he could
speak to her manager.
1) He dissatisfied
2) Who dissatisfied
3) Dissatisfying
4) Dissatisfied
28. I don’t have any idea ………………… .
1) Where is the microphone located
3) Where the microphone is located

2) Where is located the microphone
4) Where located the microphone is

29. In my opinion, she ……….. all the support she gets.
1) would deserve
2) has deserved
3) should have deserved
4) deserves
30. He decided to buy a violin ………… he didn’t have a clue how to play it.
1) even though
2) despite
3) in spite of
4) rather than
31. At no time during the investigation …………. issues with product safety.
1) the findings indicated
2) did the findings indicate
3) findings indicating
4) that the findings indicated

 با پاسخ تشریحی و...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
www.FastZaban.com  به وبسایت،تحلیل آزمون
. مراجعه نماییدt.me/FastZaban یا کانال تلگرامی ما
پاسخهای کلیدی
26. 1
27. 4
28. 3

29. 4
30. 1
31. 2
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32. When the air temperature goes above body temperature, it …….…….
physically impossible for the body to release its heat.
1) became
2) would become
3) has become
4) becomes
33. They were probably lonely and cooking for themselves was ………….,
expensive and tiring.
1) difficulty
2) a difficulty
3) difficult
4) either difficult
34. How did Rachel Carson …………. her ideas to the general public?
1) was presenting
2) presented
3) has presented
4) present
35. Lara then moved to California where she ………… screenplays for movies.
1) will write
2) had been writing
3) was written
4) wrote
36. ……….. you get to bed early on Saturday night, you will not be ready to
sleep.
2) Whereas
1) Ever since
3) As though
4) Even if
37. They got a local carpenter, one of the parents at the school, …………. the
benches.
1) to build
2) build
3) built
4) building
38. By the time she retires she ………. at the company for 25 years.
1) will have been worked
2) will have worked
3) was working
4) could be working
39. They are ……….. open to changes than their elders.
1) the more
2) most
3) much more
4) the same

پاسخهای کلیدی
32. 4
33. 3
34. 4
35. 4

36. 4
37. 1
38. 2
39. 3
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40. They ……..… for seven months before he left to serve his country.
1) have been married
2) will be married
3) had been married
4) would have been married
41. This is the quickest way to find out …....…. someone has read your email or
not.
1) while
2) if
3) who
4) as long as
42. The students in this class …………… in a partial academic program next
quarter.
1) have been studying
2) will be studying
3) will have studied
4) study
43. At the time, the printing press ……….. not yet been invited.
1) was
2) will
3) has
4) had
44. The fire ………. have been started by local farmers burning weeds.
1) was thought to
2) was thought
3) has thought
4) thought to
45. Looking back, I wish I ………… myself a bit of break.
1) give
2) was given
3) had given
4) have been giving
46. If we knew the answer, we ………….. doing the experiment.
1) wouldn’t be
2) aren’t
3) hadn’t been
4) won’t be
47. The family have been unable to agree on ……….… their next vacation
1) that where to spend
2) which to spend
3) what to spend
4) where to spend

پاسخهای کلیدی
40. 3
41. 2
42. 2
43. 4

44. 1
45. 3
46. 1
47. 4
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2) Have ever you
4) Are you ever

?48. ………… seen an animal using a tool
1) Do you ever
3) Have you ever

49. Sandra could not go to the concert, …….….. she didn’t have enough money.
1) so
2) but
3) or
4) for

کتاب منحصربفرد ( Fast Grammar Liteمرور شب امتحان) استاد مهرداد زنگیهوندی
در  861صفحۀ رقعی (نصف  )A4به بازار آمد.

پاسخهای کلیدی
49. 4

48. 3
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50. I was very happy with the changes ……..……. made to our documentation
system.
1) were
2) he while
3) which
4) that he

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

پاسخهای کلیدی
50. 4
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Section Two: Structure Part Two
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.
51.
1) I can’t afford to buy the car at present.
2) Betty regrets not attending that concert.
3) He is annoyed at having been made a fool of.
4) The necessity is the mother of invention.
52.
1) The most amazing fact about these planets is how fast they spin.
2) How many times do you pay for this each month and each year?
3) This is exactly what happened to Allison when she was seventeen.
4) Neither the teachers nor the principle want an extra week of classes.

Fast Grammar  صفحه از کتاب۴۱ برای دانلود رایگان
:بر روی لینک زیر کلیک نمایید

استاد مهرداد زنگیهوندی

تألیف

http://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar-9-editionfastzaban.pdf
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پاسخهای کلیدی
51. 4

52. 4
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53.
1) By the eighth century, trade had made Ghana a rich country.
2) They located one of the world’s rarest and most beautiful animals.
3) He seems to be the alone survivor of the December plane crash.
4) Active readers check, or monitor, their understanding as they read.
54.
1) I did not come to this country as a student to waste time.
2) Mary talked to Fred and said that he could meet her later.
3) I advised him selling the house his father had left him.
4) This idea has been challenged, but it’s still pretty exciting.

====================== ======================================
 با استنـاد به آمار رسمـی سایت «خانۀ،آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی-گروه تألیفی

. است۰۰۱۱  تا69  پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای،»کتاب
» برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب.) جستجو کنیدwww.ketab.org.ir(
 تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در لینک زیر (از سایت «خانۀ،لینک عناوین
:کتاب») مالحظه بفرمائید
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

پاسخهای کلیدی
53. 3

54. 3

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

55.
1) The first domesticated animals were dogs, which they were used hunting.
2) In my opinion, junior high students need to act like responsible adults.
3) Having a tidy home might seem impossible, but it’s easier than you think.
4) The students can make notes in their copies prior to the project.
56.
1) Most biographies are about famous people who changed history.
2) You can add new keywords to make your search more specifically.
3) Scientists don’t know for sure why sharks sometimes attack humans.
4) Each student is required to take a minimum number of credits each year.
57.
1) I don’t know how could he support himself.
2) Things aren’t what they used to be.
3) Salt has a strong ability to absorb moisture.
4) Would you like to attend school year-round?
58.
1) He already has a tablet, but he doesn’t have a cellphone yet.
2) Fungi grows without sunlight and feed on organic matter.
3) The university cafeteria doesn’t open until nine o'clock.
4) I don’t have much, but what I have I’m willing to share.
59.
1) My mother divided the cake between my brother and I.
2) The house was packed with about one hundred young people.
3) She was in the hospital in March and in June.
4) You were in class yesterday morning, weren’t you?

پاسخهای کلیدی
55. 1
56. 2
57. 1

58. 2
59. 1

Section Four: Cloze Passage
A young soldier, whose plane was shot at during the war, landed his plane in
a forest and escaped with minor injuries. He tried to …(86)… his way out of the
forest but …(87)… up walking deeper and deeper into it. …(88)… he wandered
around, he came to an old cottage. It seemed strange …(89)… him that a solitary
cottage should exist in the heart of the …(90)… . All the same, he thanked fortune
for taking pity on him.
…(91)… elderly couple lived in the cottage. They took the soldier in and nursed
him carefully back to health. They treated him …(92)… he was their own son.
When he was fully …(93)…, they gave him precise directions to …(94)… the forest.
He was grateful to them and …(95)… to visit them again.
The soldier reported back to camp and told his captain …(96)… the old
couple’s hospitality. The soldier …(97)… when the captain revealed that the
forest …(98)… by bombs much earlier in the war. The elderly couple, …(99)…
were officially listed as dead in their …(100)…, were the parents of one of their
young soldiers who had died in the war.
86. 1) follow

2) make

3) know

4) allow

87. 1) ended

2) would end

3) ends

4) might end

88. 1) Before

2) As

3) Whether

4) In case

89. 1) with

2) for

3) to

4) toward

90. 1) space

2) Earth

3) forest

4) war

91. 1) Some

2) The

3) An

4) Each

92. 1) although

2) as if

3) since

4) unless

93. 1) recovered

2) grown

3) unconscious

4) drained

94. 1) cut down

2) search for

3) get out of

4) care for

95. 1) asserted

2) used to

3) promised

4) determined

96. 1) of

2) from

3) behind

4) upon

97. 1) would be shocked
3) was shocking

2) was shocked
4) shocked

98. 1) should be destroyed
3) has been destroyed

2) is destroyed
4) had been destroyed

99. 1) who

3) which

100. 1) categories
3) minds

2) for whom

2) records
4) catalogues

4) that they
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لغات دشوار متن:
آشکار کردن؛ فاش کردن
دوباره بدست آوردن ،بازیافتن
بیهوش؛ ناخودآگاه
بسیار خسته
کاهش دادن
خارج شدن از ،فرار کردن از
مراقبت کردن از
تصریح کردن ،تأکید کردن
تعیین کردن ،مشخص کردن

) reveal (v.فرار کردن
( recoverبیهدف) حرکت کردن،
سرگردان بودن
 unconsciousدور افتاده؛ یکه ،یگانه؛ یکه و تنها
 drainedبخت ،طالع؛ سرنوشت ،تقدیر
 cut downترحم کردن (به) ،دلسوزی کردن
(برای)
 get out ofدرمان کردن ،پرستاری کردن؛
رفتار کردن
 care forدقیق
 assertسپاسگزار ،ممنون؛ خرسند
 determineمهماننوازی ،مهماندوستی

)escape (v.
)wander (v.
solitary
fortune
take pity on
sb
)treat (v.
precise
grateful
hospitality

ترجمۀ متن کلوز تست:
498

یک سرباز جوان ،که در جریان جنگ هواپیمایش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود ،هواپیمای خود را در
جنگلی بر زمین نشاند و با جراحاتی جزئی فرار کرد .او سعی کرد راه خروج را از میان جنگل پیدا کند ،اما در
نهایت عمیقتر و عمیقتر در آن فرو رفت .همانطور که دور خودش میگشت ،به یک کلبۀ قدیمی رسید .به
نظرش عجیب میآمد که یک کلبۀ دورافتاده در قلب جنگل وجود داشته باشد .در عین حال ،از طالعش بخاطر
ترحم به او تشکر کرد.
یک زن و شوهر سالمند در آن کلبه زندگی میکردند .آنها سرباز را به داخل کلبه بردند و بادقت از او پرستاری
کردند .طوری با او رفتار میکردند که انگار او پسر خودشان است .هنگامیکه سرباز کامالً بهبود یافت ،آنها مسیر
حرکت دقیق برای خروج از جنگل را به او دادند .سرباز قدردان آنها بود و قول داد که دوباره به آنها سر بزند.
سرباز به اردوگاه بازگشت و دربارۀ مهماننوازی این زوج سالمند با فرمانده خود صحبت کرد .وقتی فرمانده
فاش کرد که آن جنگل مدتها پیش در حین جنگ بمباران شده بود ،سرباز شوکه شد .این زوج سالمند ،که
بطور رسمی در اسناد نظامی در زمرۀ کشتهشدگان ثبت شده بودند ،پدر و مادر یکی از سربازان جوان آنها بودند
که در جنگ کشته شده بود.
 .86گزینۀ « make way out of ۰راه خروج از  ...را پیدا کردن»
 .87گزینۀ « end up 1سر از  ...درآوردن( ،کار کسی) رسیدن به»
 .88گزینۀ [ ۰مبحث انواع جملهوارهها] در اینجا ،دو فعل داریم wandered around :و  .cameپس ،با دو
جملهواره مواجهیم و به یک ربطدهندۀ مناسب نیاز داریم .با توجه به مفهوم زمان ،پاسخ صحیح ،گزینۀ as ،۰

پاسخ تشریحی آزمون خرداد ماه 1۰00

بانک جامع سؤاالت EPT

«وقتی ،زمانیکه ،همینطور که» (ربطدهندۀ قیدی زمان) است (بخش  ،۲درس دوم کتاب )Fast Grammar
(در کالس آموزش ویدیویی ما هم مشابه این تست حل شده).
 .8۹گزینۀ « strange to sb 0عجیب بودن برای کسی»
 .۹0گزینۀ « forest 0جنگل»
 .۹1گزینۀ [ 0مبحث حروف تعریف] قبل از کلماتی که با حروف صدادار شروع میشوند [اینجا ،]elderly
بایستی از حرف تعریف  anاستفاده شود (بخش  ۰کتاب .)Fast Grammar
 .۹۰گزینۀ [ ۰مبحث انواع جملهوارهها] در اینجا ،دو فعل داریم treated :و  .wasپس ،با دو جملهواره مواجهیم
و به یک ربطدهندۀ مناسب نیاز داریم .پاسخ صحیح ،گزینۀ « as if ،۰گویی ،مثل اینکه» (ربطدهندۀ قیدی بیان
حالت) است (بخش  ،۲درس دوم کتاب .)Fast Grammar
 .۹0گزینۀ [« recover 1سالمتی /چیز ازدسترفته] دوباره بدست آوردن ،بازیافتن»
 .۹۰گزینۀ « get out of 0خارج شدن از»
 .۹۲گزینۀ « promise 0قول دادن»
 .۹6گزینۀ « tell of 1صحبت کردن دربارۀ»
 .۹7گزینۀ [ ۰مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهول] بعد از فاعل « soldierسرباز» به فعل مجهولی نیاز داریم؛
زیرا «سرباز» نمیتواند انجامدهندۀ کار فعل « shockشوکه کردن» باشد و با توجه به بافت متن ،او «شوکه
میشود» .بنابراین ،در جای خالی به یک فعل مجهولی نیاز داریم.
توجه :وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی (بخش  1۰کتاب :)Fast Grammar
قسمت سوم فعل ) + (p.p.شکلی از فعل  + to beفاعل
پس ،فقط گزینۀ  ۰صحیح است (بخشهای  ۰و  1۰کتاب) (در کالس آموزش ویدیویی ما هم مشابه این تست
حل شده).
ترجمه« :وقتی فرمانده فاش کرد که آن جنگل مدتها پیش در حین جنگ بمباران شده بود ،سرباز شوکه شد».
 .۹8گزینۀ [ ۰مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهول] بعد از فاعل غیرجاندار « forestجنگل» به فعل مجهولی
نیاز داریم؛ زیرا  forestنمیتواند انجامدهندۀ کار فعل باشد و بعد از جای خالی هم از کلید  byقبل از انجامدهندۀ
کار [« by bombsتوسط بمبها»] استفاده شده.
توجه :وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی (بخش  1۰کتاب :)Fast Grammar
قسمت سوم فعل ) + (p.p.شکلی از فعل  + to beفاعل
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از طرفی با توجه با نکتۀ کاربرد زمانهای گذشتۀ ساده و گذشتۀ کامل با یکدیگر ،بههمراه was shocked

بایستی از زمان گذشتۀ کامل  had been destroyedاستفاده شود و پاسخ ،گزینۀ  ۰است (بخشهای  11و
 1۰کتاب .)Fast Grammar
ترجمه« :وقتی فرمانده فاش کرد که آن جنگل مدتها پیش در حین جنگ بمباران شده بود ،سرباز شوکه شد».
 .۹۹گزینۀ [ 1مبحث انواع جملـهوارههـا] در صـورت سـؤال« elderly couple ،زوج سالمند» فاعـل و
 were … listedفعل و کمی جلوتر  wereهم فعل دوم ماست .پس ،به یک ربطدهنده (وصفی) و یک فاعل
مناسب نیاز داریم .حال به سراغ گزینهها میرویم:
گزینۀ  ۰نادرست است ،زیرا با انتخاب آن ،فاعل مناسبی نخواهیم داشت ( whomمفعولی است ،نه فاعلی).
گزینۀ  0هم غلط است ،زیرا بعد از فاعل جاندار « elderly coupleزوج سالمند» نمیتوان از ربطدهندۀ وصفی
 whichکه مختص غیرجاندارهاست ،استفاده کنیم.
گزینۀ  ۰هم نادرست است ،زیرا همانطور که در صفحۀ  ۲0کتاب  Fast Grammarگفتیم ،بعد از کاما نمیتوان
از ربطدهندۀ وصفی  thatاستفاده کنیم .پس ۰ ،هم فوراً رد میشود.
دلیل دوم برای نادرستی گزینۀ  ۰این است که با انتخاب آن ،فاعل اضافی و حشو  theyرا خواهیم داشت.
500

با این اوصاف گزینۀ  ۰خیلی داغونه!!!!
پاسخ ،گزینۀ  1است که با انتخاب آن who ،ربطدهندۀ وصفی و همزمان فاعل ما خواهد بود (بخشهای  0و
 ،۲درس چهارم کتاب ( )Fast Grammarدر کالس آموزش ویدیویی ما هم مشابه این تست حل شده).
ترجمه« :این زوج سالمند ،که بطور رسمی در اسناد نظامی در زمرۀ کشتهشدگان ثبت شده بودند ،پدر و مادر
یکی از سربازان جوان آنها بودند که در جنگ کشته شده بود».
 .100گزینۀ « records ۰بایگانی ،اسناد نظامی»

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر و درک مطلب آزمون  EPTبا تدریس
استاد مهرداد زنگیهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید03070006000 :

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

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ EPT
(از آبان  36تا خرداد  )۰000با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید ویرایش جدید
کتاب بانک سؤاالت  EPTتألیف استاد مهرداد زنگیهوندی را از
کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.

====================================== ======================
گروه تألیفی-آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی ،با استنـاد به آمار رسمـی سایت «خانۀ

کتاب» ،پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای  69تا  ۰۰۱۱است.
 -برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب»

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

از همین مؤلف:

کتاب ( Fast Vocab Basicلغات راهنمایی و دبیرستان)

✔ شامل:

☑  ۰۰۰۲لغت پایۀ زبان انگلیسی (دوران راهنمایی و دبیرستان)

✔ بههمراه:
☑ ترجمۀ دقیق و روان لغات ،نقش کلمات 1۰1۰ ،مثال کاربردی با ترجمه
☑ تلفظ فارسی لغات بههمراه آموزش کامل

از همین مؤلف:

کتاب Grammar

( Fastگرامر جامع آزمونهای زبان) (چاپ دوازدهم)

⏪ پس از استقبال گرم زبان آموزان عزیز ،چاپ جدید ویرایش جدید کتاب
تألیف
استاد مهرداد زنگیهوندی در دو رنگ و  ۰80صفحه به بازار آمد ...

Fast Grammar

کاملترین منبع آزمونهای زبان
✔ با بیش از  700تست و سؤاالت واقعی آزمونهای  ،MHLE ،EPT ،MSRTارشد و دکتری
ال تشریحـی و تحلیل همۀ گزینهها ...
همۀ رشتهها تا مرداد  1۰00با پاسخ کامـــ ً

شامل:

☑ آموزش کامل نکات به زبان ساده در  16بخش
☑ مباحث و تستهای کتابهای تافل النگمن ،تافل بارونز و  Kitبا پاسخ کامالً تشریحی
☑ آموزش گرامر از طریق کالبدشکافی اجزا جمله مانند فاعل ،فعل ،مفعول ،صفت ،قید ... ،و
نشانههای تشخیص سادۀ آنها در جمله و جایگاه و ترتیب قرار گرفتن آنها در جمله
☑ تستهای مبحثی و جامع هدفمند
☑ مشخص کردن مباحث مهم آزمون
☑ نکات تستزنی سریعتر بصورت ابداعی و انحصاری که در کتابهای مشابه نخواهید دید...
☑ تستهای منتخب از مباحث پرتکرار آزمونها
☑ قرار دادن مباحث به ترتیبی که یک سیر آموزشی منسجم ،هدفمند و آکادمیک دنبال میشود
☑ آموزش پسوندهای کلمه و نحوۀ استفاده از آنها برای پاسخ صحیح به سؤاالت
و...
✔ در این کتاب رنگها اهمیت نکات را نشان میدهند و فقط برای زیبایی از آنها استفاده نشده!
✔ قسمتهای رنگی برای مرور سریع شما متمایز شدهاند...
Fast Grammar:
کالس درس همراه

برای تهیۀ ویدئوهای آموزشی جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ
گرامر ،درک مطلب و لغـات آزمون  EPTبا تدریس
استاد مهرداد زنگیهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید03070006000 :

از همین مؤلف:

کتاب )Vocab (EPT

( Fastواژگان جامع ( )EPTچاپ دهم)

به همراه:
بیش از  ۶۱۱جمله با ترجمۀ فارسی
بیش از  ۳۴۱۱کلمۀ مترادف
تلفظ  IPAلغات بههمراه آموزش
با دستهبندی موضوعی لغات ،جمالت مثال با ترجمۀ فارسی ،مترادفها ،متضادها ،کلمات
همخانواده ،نکات تستی ،تلفظ لغات ،آزمونهای طبقهبندیشده و جامع با پاسخ تشریحی و ...

☑ مبتنی بر روش یادگیری پایدار الیتنر

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

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

