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 0011شهریور  MSRTسؤاالت آزمون 

 وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -با پاسخ گروه تألیفی
 

Structure 

1. After 48 hours of planes and airports, the passenger finally ………...…. it to 
Tehran yesterday morning.  
(A) make 
(C) to make 

(B) made 
(D) has make

فعل ، morning yesterday قید زمان گذشتۀ سادۀبا توجه به  [هازمانکاربرد ]مبحث  ← Bپاسخ: گزینۀ 

 .(Fast Grammar کتاب 01 )بخش استم ( پاسخ تستBگزینۀ ) made زمان گذشتۀ سادۀ

 .هتست مشابه این تست حل شد چند ما کالس آموزش ویدیوئیدر 

 .«سدرببه تهران  موفق شدصبح  روزیفر سرانجام دمسا آنساعت پرواز و فرودگاه،  0۴پس از »: ترجمۀ جمله

( کتاب پرفروش 0۱۱تا  00۱)صفحات  01)بخش  هاکاربرد زماناز مبحث  MSRTهای اخیراً در آزمون :توجه

Fast Grammarشودهای بیشتری نسبت به گذشته مطرح می( تست. 

2. More than 10 years ago, the last movie ….……..……. on VHS was released.
(A) to be made 
(C) would make 

(B) to make 
(D) was made

در . دارد ازیل نـفع کیفاعل و  کیبه  جمله هر [ولهوم و مجلعمو  اجزاء جملهمبحث ] ← Aپاسخ: گزینۀ 

دیگری نیاز نداریم و  فعلداریم؛ پس، به  (was released) فعلو  (the last movie) فاعلصورت تست، 

 مجهولیبه حالت  کنیم.خواهیم داشت را فوراً حذف می فعل اضافیآنها یک  که با انتخاب Dو  Cهای گزینه

 0۱و  0 های)بخش خواهد بود Aرا حتماً داشته باشیم و پاسخ، گزینۀ  beشکلی از نیاز داریم؛ پس، بایستی 

 (.Fast Grammar پرفروش تابک

 .«، منتشر شدساخته شود VHS روی قرار بودکه  یلمیف نیآخر ش،یسال پ 01از  شیب»: ترجمۀ جمله

 بسیار زیادیاز اهمیت  MSRT( در آزمون Fast Grammarکتاب  0)بخش  اجزاء جملهمبحث  :توجه

 .برخوردار است

  

گرامر، درک جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

به  وندیمهـرداد زنگیـهبا تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون مطلب و لغات

  www.FastZaban.comت سای

 مرادی    03070006000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

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

 



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

[2] 

 

3. ………………. two distinct features, namely, crystallinity and solubility.  
(A) In the COF simultaneously 
(C) There is COF simultaneously 

(B) The COF simultaneously with its 
(D) The COF simultaneously has

. دارد ازیل نـفع کیفاعل و  کیبه  جمله هر[ مطابقت فاعل و فعلو  اجزاء جمله]مبحث  ← Dپاسخ: گزینۀ 

 هاینیاز داریم و گزینهمناسب  فعل و فاعلدر جای خالی به یک داریم؛ پس، ن فعلو  فاعلدر صورت تست، 

A  وB  ًگزینۀ  با انتخاب .شوندرد میفوراC  همsfeature مفردفاعلِ فعل  جمع is  خواهد بود که نادرست

 خواهد بود آن فعل مفرد hasمفرد و  فاعل COFصحیح است که با انتخاب آن،  Dفقط گزینۀ ، بنابراین است.

 (.Fast Grammar پرفروش تابک ۷و  0های )بخش

تبلور و  یهابه نام زیمتما یژگیدو و یهمزمان دارا تورصب( یکوواالنس یآل چارچوب) COF»: ترجمۀ جمله

 «.است یپذیرحل

4. Whey is a slightly sour, creamy ………..……. from the curd after coagulation 
of milk during cheese making.  
(A) fluid that separate 
(C) fluid separated 

(B) to separate a fluid 
(D) fluid has separated

 .دارد ازیل نـفع کیل و ـفاع کیجمله به  هر[ هاوارهجمله انواعو  اجزاء جملهمبحث ] ← Cپاسخ: گزینۀ 

 پرفروش کتاب 0)بخش  میدار وارهجمله کی نجا،یماست. تا ا فعلهم  isو  فاعل wheyدر صورت سؤال، 

Fast Grammar.) 

 :هاگزینه یرسبر

با مرجع  separate جمع فعلولی  جدید به صورت تست وارد خواهد شد. وارۀجملهیک  A ۀنیگز با انتخاب

 .شودحذف می Aمطابقت ندارد و  (fluid) مفردشفاعل 

 .دهدساختار صحیحی بدست نمی راینادرست است، زهم  B ۀنیگز

 م؛یدار uidlf مـاس فیتوص یبرا دهـشکوتاه یوصف ۀوارجمله کیاست که با انتخاب آن،  C ۀنیگز پاسخ،

edseparat swhich ifluid   ،به  وبوده در اصلdseparate درس چهارم کتاب ۱)بخش  شودیم لیتبد ،

Fast Grammar). ( مابانک سؤاالت زبان دکتری کتاب  ۱۴صفحۀ  ۱1۷مشابه تست). 

به صورت تست وارد خواهد  دهندۀ مناسبربط جدید بدون وارۀجملههم نادرست است؛ زیرا یک  D ۀنیگز

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در  شود.نیز رد می Dو  شد

ردن درست ک حیندر  ریش بسته شدناست که بعد از  یاترش و خامه نسبتاً عیما کی ریپنآب »: ترجمۀ جمله

 «.شودیجدا م شدهدلمه ریشاز  ریپن

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

  www.FastZaban.com سایتتحلیل آزمون، به وب

 کانال تلگرامی ما یا

t.me/FastZaban  دیینمامراجعه. 
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5. Sherpas are ……….………. help international crews of mountaineers ascend 
Mount Everest. 
(A) those as local guide 
(C) local guides 

(B) what local guides 
(D) local guides who

 .اردد ازیل نـفع کیل و ـفاع کیجمله به  هر[ هاوارهجمله انواع و اجزاء جمله]مبحث  ← Dپاسخ: گزینۀ 

و به  میجهامو وارهجمله دو پس، با .ندسته ما فعلدو هم  helpو  areو  فاعل Sherpasدر صورت سؤال، 

 .دیگر نیاز داریم یک فاعل مناسبو  دهندهک ربطی

 ها:گزینه یبررس

 .دنشومی ت و هر سه ردشیم داخواهن یدهندۀ مناسبربط Cو  A ،B هایهنیگز با انتخاب

 شتداخواهیم  local guides مـاس فیتوص یبرا یوصف ۀوارجمله کیکه با انتخاب آن،  است D ۀنیگز پاسخ،

بانک سؤاالت زبان کتاب  0۱صفحۀ  0۷0مشابه تست ) .(Fast Grammar، درس چهارم کتاب ۱)بخش 

 .(مادکتری 

 تست مشابه این تست حل شده. هم چندکالس آموزش ویدیوئی در 

ت رسصعود به کوه اوِ یبرا یالمللنیکوهنوردان ب ۀبه خدم کههستند  یمحل یراهنماهاشرپاها »: ترجمۀ جمله

 «.کنندیکمک م

6. The game of backgammon ……………..……. by Bozorgmehr the Wise.
(A) is said to have invented 
(C) says to have been invented 

(B) is said to have been invented 
(D) have said to be invented

در . دارد ازیل نـفع کیفاعل و  کیبه  جمله هر[ ولهوم و مجلعم و اجزاء جمله]مبحث  ← Bپاسخ: گزینۀ 

دهندۀ تواند انجامنمی gameبا توجه به اینکه فاعل . داریمن فعل لیوداریم،   game(the( فاعلصورت تست، 

را فوراً حذف  دارند معلوم فعلکه  Dو  Cهای نیاز داریم و گزینه مجهولی فعلبه  باشد، (say)« گفتن»فعل 

را  beشکلی از  is saidبعد از  نیاز داریم؛ پس، بایستی مجهولی وارۀهم به یک فعل is saidبعد از  کنیم.می

 (.Fast Grammar پرفروش تابک 0۱و  0های )بخش خواهد بود Bحتماً داشته باشیم و پاسخ، گزینۀ 

-یانپادشاه ساس روانیخسرو انوش ریوزحکیم ]ط بزرگمهر نرد توستخته یه بازک شودیگفته م»: ترجمۀ جمله

 «.است اختراع شده سدۀ ششم میالدی[

 

 

 Fast Grammarکتاب پرفروش صفحه از  01برای دانلود رایگان 

 روی لینک زیر کلیک نمایید:   وندیمهرداد زنگیهاستاد   تألیف 

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

  

https://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar-9-edition-fastzaban.pdf
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7. My daughter asked ….…….…. her a postcard signed by the author.  
(A) me to get 
(C) if I get 

(B) me get 
(D) me got

استفاده  toمصدر با از « تقاضا کردن، خواستن )از(» askبعد از فعل  [اَشکال فعلی]مبحث  ← Aپاسخ: گزینۀ 

 .(Fast Grammar کتاب 00)بخش  است Aگزینۀ  ،پاسخ .شودمی

 .«اورمیب شیبرا سندهیشده توسط نوپستال امضاکارت کی خواست کهدخترم از من »: ترجمۀ جمله

8. Arg-e Alishah, ……….……. large acropolis fortification, was built in Tabriz by 
the Ilkhanids in the 8th century.  
(A) which a  
(C) which, as a  

(B) is a 
(D) a

فعل  built swaو  فاعل e Alishah-Argصورت سؤال،  در [بدل واجزاء جمله ]مبحث  ← Dپاسخ: گزینۀ 

 :رویممی هانهی. حال به سراغ گزلبد ای میدار ازین یوصف ۀوارجمله کیبه  ایدو کاما  نیآن است. ب

 .وارۀ وصفی ناقص خواهیم داشتیک جمله A؛ یعنی با انتخاب است فعلفاقد  راینادرست است؛ ز A گزینۀ

 یفعل اضافداشتن  لیگزینۀ بدل نی. پس، اشودیدر بدل از فعل استفاده نم رایهم نادرست است؛ ز B گزینۀ

is شودیرد م. 

 مناسب است. فاقد فعل رای؛ زنادرست است زین C گزینۀ

کتاب پرفروش ، درس چهارم ۱و  0 یهاداشت )بخش میخواه بدل کیاست که با انتخاب آن  Dگزینۀ  ،پاسخ

Fast Grammar.) ( مابانک سؤاالت زبان دکتری کتاب  9صفحۀ  ۱۱مشابه تست). 

 انینخالیبه دست ا و زیتبر در قرن هشتم در س،یبزرگ آکروپول یاز بناها یکی شاه،یارگ عل»: ترجمۀ جمله

 .«ساخته شد

 

 

 ...دیدر آموزش را حس کن تیفیبا فست زبان، ک

 

 

  

 هر ماه با تدریس استاد  MSRT تضمینیهای فشردۀ کالسدر  نامثبتبرای 

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیه

 مراجعه نمایید.
 

19۰۷110۷۰۰۰تلفن تماس:   
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9. ………….……. with love, everything tastes a little better. 
(A) As soon cooked 
(C) When cooked 

(B) It cooks 
(D) When cooks

 است. فعل tastesو  فاعل everythingت سؤال، در صور [هاوارهانواع جمله]مبحث  ← Cپاسخ: گزینۀ 

 :هاتحلیل گزینه

 .میندار as soon راینادرست است؛ ز A ۀنیگز

 ۀوارجمله کیاست که با انتخاب آن،  حیصح C ۀنیگز .داشت میکم خواه دهندهربط کیهم  B ۀنیبا انتخاب گز

 :داشت که در اصل میخواه شدهکوتاه یدیق

When it is cooked 

 .(Fast Grammar کتابدرس دوم انتهای ، ۵)بخش  انددر آن کوتاه شده be (is)و فعل  (it) فاعلکه  بوده

 تست مشابه این تست حل شده. هم چندکالس آموزش ویدیوئی در 

 .«ی خواهد داشتبهترۀ مز ،شودپخته با عشق  یوقت ر غذاییه»: ترجمۀ جمله

10. For many years, Qazvin was the cultural, commercial, and ………….…. of the 
Safavid kingdom.  
(A) governmental heart 
(C) heart for governing 

(B) heart of government 
(D) governing heart

 نی. در چنمیمواجه هادر لیست همسانی یالگو کی با [هاستیدر ل همسانیمبحث ] ← Aپاسخ: گزینۀ 

( alcommerciو  alcultur)مانند  heart اسمقبل از  ها همسنگ باشند.متقس ۀهم یستیبا ،ییساختارها

 (.Fast Grammar کتاب ۴)بخش  بهترین پاسخ است Aگزینۀ  ن،یبنابرا دیگر نیاز داریم. صفتبه یک 

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

 «بود. یصفو یپادشاه یکومتحو  یتجار ،یفرهنگ قلبها سال نیقزو»: ترجمۀ جمله

  

توانید به می وندیمهرداد زنگیههای استاد برای تهیۀ کتاب

یا سایت  سراسر کشورن معتبر در های زباکتابفروشی

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

 مراجعه نمایید.
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11. ……..………..…… is a sign of planetary warming. 
(A) That phytoplankton death 
(C) Phytoplankton death 

(B) Whether Phytoplankton death 
(D) Of phytoplankton death

 وماست  فعل is .دارد زایل نـفع کیفاعل و  کیجمله به  هر [اجزاء جملهمبحث ] ← Cپاسخ: گزینۀ  

و  thatهای دهندهربط Bو  Aهای در گزینه .مناسب برای آن نیاز داریم )مفرد( علاف در جای خالی به یک

whether  اضافی هستند. در گزینۀD  گزینۀ  پاسخ، داریم و فاعلی نداریم. افهـمفعول حرف اضهم یکC 

روش ـتاب پرفک 0 )بخش دبو ما خواهـد ردـمفل ـفاع Phytoplankton deathاب آن، که با انتخ است

Fast Grammar.) ( مابانک سؤاالت زبان دکتری کتاب  ۷۷صفحۀ  ۱90مشابه تست). 

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

 .«است نیزم ۀاز گرم شدن کر یانشانه هاتونکتوپالنیفمرگ »: ترجمۀ جمله

12. Herbal medicine was used ……….….……. acupuncture and massage.
(A) with conjunction of 
(C) in conjunction to 

(B) in conjunction with 
(D) as conjoined with

، همراه با»به معنی  in conjunction withرت حرف اضافۀ باع[ حروف اضافه]مبحث  ← Bپاسخ: گزینۀ 

 .(Fast Grammar 0۰)بخش  است« توأم با

 .«گرفتیو ماساژ مورد استفاده قرار م یطب سوزن همراه با یاهیطب گ»: ترجمۀ جمله

13. Opioids used to be considered first-line treatment for most types of pain, 
but …………..………. .  
(A) not as long 
(C) not any longer 

(B) not it any longer 
(D) non longer

دیگر »نـی عه مب هر دو  any longer (more) (not) و  no longer[ دهاـقی]مبحث  ← Cزینۀ پاسخ: گ

 any longer (more) (not)و از   مثبتدر جمالت  no longer از هستند؛ ولی« نـ ...، دیگر اینطور نیست

 .(Fast Grammar 9)بخش صحیح است  C. گزینۀ شوداستفاده می منفیدر جمالت 

 ،دشدنیاز انواع درد در نظر گرفته م یاریبس یعنوان درمان خط اول برابه اًقبسامواد افیونی » :ترجمۀ جمله

 .«]دیگر چنین نیست[ ریکنون دیگر خاولی 
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14. A depiction of the struggling life of a young boy, ……………………………………. .  
(A) Amir Naderi directed The Runner before leaving Abadan for good 
(B) The Runner was directed by Amir Naderi before he left Abadan for good 
(C) of which Amir Naderi directed before leaving Abadan for good was The 

Runner 
(D) Abadan was the city Amir Naderi left for good after directing The Runner

 کیبا  .دارد ازیل نـفع کیفاعل و  کیجمله به  هر [هاهوارهجملانواع مبحث ] ← Bنۀ پاسخ: گزی

. میدار ازین فعلجاندار( و غیر) فاعلبه  یخال ی. بعد از کاما و در جامیکوتاه شده مواجه هست یوصف ۀوارجمله

 در اصل: است که حیصح B ۀنیگز

The Runner, which is a depiction of the struggling life of a young boy, was directed by 
Amir Naderi before he left Abadan for good. 

 .(Fast Grammarتاب پرفروش ک ، درس چهارم۱)بخش  ده استشحذف  which is در آنبوده و 

 .(مابانک سؤاالت زبان دکتری کتاب  ۱۷صفحۀ  090مشابه تست )

 .هبه این تست حل شدتست مشا چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

پسر جوان را قبل  کی پرتالطم یداستان زندگ، شده یکارگردان ینادر ریتوسط امکه  دونده »: ترجمۀ جمله

 .«کشدیم ریبه تصو را ترک کند شهیهم یآبادان را برا نکهیاز ا

15. The burgers at the old restaurant …………..…..…. they used to be.  
(A) weren’t good 
(C) better than 

(B) weren’t better as 
(D) weren’t as good as

ها و قیدها بین دو )یا عدم برابری( صفت برابریبرای اشاره به [ هابرابری صفت]مبحث  ← Dپاسخ: گزینۀ 

 9)بخش  است Dگزینۀ شود. پاسخ، [ استفاده می+ asصفت/قید as + از الگوی ] فرد، دو گروه یا دو چیز

 .(Fast Grammar کتاب

 «نبود. سابق یبه خوب یمیهمبرگر رستوران قد»: ترجمۀ جمله
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16. Although research has modified this supposition, it is ………...……. true that 
birds are fairly intelligent.
(A) meanwhile 
(C) neither 

(B) despite of 
(D) nonetheless

 ست.ا «با اینحال، با وجود این»نی عه مب nonetheless [قیدها و اجزاء جملهمبحث ] ← Dپاسخ: گزینۀ 

 .(Fast Grammarتاب ک 0 )بخش است Dگزینۀ  ،پاسخ

، تندباهوش هس ه پرندگان نسبتاًاینک حالنیبا ااما  ،را اصالح کرده هیفرض نیا اتقیاگرچه تحق»: ترجمۀ جمله

 .«حقیقت دارد

17. ………………..……. to flying is gliding. 
(A) The next best thing 
(C) The best next thing 

(B) Next, best thing  
(D) Best thing the next

 nextو  های عالیصفتدقت کنید که قبل از  [ترتیب کلمات و فیف تعروحر مبحث] ← Aپاسخ: گزینۀ 

ترتیب هم  Cشوند. در گزینۀ رد می Dو  Bهای پس، گزینه .استفاده شود the حرف تعریف معیناز  بایستی

 (.Fast Grammarتاب ک ۱)بخش  است Aگزینۀ  ،پاسخنادرست است.  کلمات

 .«است هواگردی ،پرواز زبهترین چیز بعد ا»: ترجمۀ جمله

18. If I had time, I ……...…...…. all three seasons of this TV show.
(A) will be binge-watching 
(C) binge-watched 

(B) would binge-watch 
(D) would have binge-watched

در صورت تست، برای ما کلید  had گذشتۀ سادۀوجود فعل  [شرطی نوع دوممبحث ] ← Bپاسخ: گزینۀ 

 است. با توجه به الگوی شرطی نوع دوم:

 وارۀ اصلیجمله (if) وارۀ شرطجمله

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

 .(Fast Grammarتاب پرفروش ک 0۷ )بخش است Bپاسخ، گزینۀ 

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

 .«کردمیتماشا م پشت سرهم را یونیزیتلو ۀبرنام نیداشتم، هر سه فصل امیاگر وقت »: ترجمۀ جمله
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19. …………….……. to arrive earlier than 7:00, please tell them not to disturb me. 
(A) Should they happen 
(C) If they had happened 

(B) When they would happen  
(D) Happen they

 مواجهیم. در اصل: هایدر شرط ییجابجابا کاربرد [ هاجابجایی در شرطی کاربرد]مبحث  ← Aپاسخ: گزینۀ 

If they should happen to arrive earlier than 7:00, please tell them not to disturb me. 

 (.Fast Grammar ۷)بخش  است Aپاسخ، گزینۀ گیرد. حذف شده و جابجایی صورت می ifبوده که در آن 

 «که مزاحم من نشوند. دییها بگوبه آن ند، لطفاًیدرس ۷زودتر از ساعت آنها احیاناً اگر »: ترجمۀ جمله

20. It’s 8:00, so we ………….….……. watching the last episode of the sitcom 
tomorrow by this time. 
(A) finished 
(C) will have finished 

(B) would be finishing  
(D) would have finished

زمان ، فعل etomorrow by this tim آیندۀ کاملقید زمان با توجه به  [هازمان]مبحث  ← Cپاسخ: گزینۀ 

 .(Fast Grammar کتاب 01 )بخش استم ( پاسخ تستCگزینۀ ) will have finished کامل آیندۀ

 .هتست مشابه این تست حل شد چند ما کالس آموزش ویدیوئیدر 

 فقط در نیاز داریم. آیندهشویم که به یک زمان متوجه می tomorrowبا دیدن قید : ایثانیه ۰۲ روش

 (.Fast Grammarکتاب  01)بخش هست  Cه و پاسخ هم همان استفاده شد will از Cگزینۀ 

 «.کرد میتمام خواهرا تا فردا  یکمد شیقسمت نما نیآخر تماشای ما نیاست، بنابرا ۴ساعت »: ترجمۀ جمله

خالصۀ کتاب پرفروش  Fast Grammar Lite گرامر شب امتحانکتاب چاپ جدید 

Fast Grammar ( یمرور نهایویژۀ رسید) 
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های پاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی ویرایش جدید کتاب 

با پاسخ تافل چینی رسید )همراه با سؤاالت مگـاتشـریحـی 

 (:0011 بهمنتا  تشریحی
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21. A new qualitative methodology was employed to examine the statistic on  
                             A                                                        B                                               C  

the bat population next year. 
                        D 

 است. «آمارعلم[ »] statisticsشکل صحیح  [کلمات انتخابمبحث ] ← Cگزینۀ پاسخ: 

 «.شد استفاده دیجد یفیروش ک کیاز  ندهیدر سال آ هافاشخ تیجمع آمار یبررس یبرا»: ترجمۀ جمله

22. This book and much others have been inspected by the school board to make  
          A                           B                                                 C                                                          D   

sure they are appropriate material for children. 

است و کاربرد  جمع sother راینادرست است؛ ز B گزینۀ [هاسنجها و کمیتاسم]مبحث  ← Bپاسخ: گزینۀ 

 much ی. بجاستین حیصحآن قبل از  رود،یبکار م شمارشقابلغیر یکه فقط قبل از اسام much سنجتیکم

 (.Fast Grammarکتاب  0)بخش  استفاده شود manyاز  یستیبا

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

قرار  یمورد بازرس انجمن نظارت بر مدرسه توسط گریدهای کتاب از یاریبسکتاب و  نیا»: ترجمۀ جمله

 «ناسب هستند.کودکان م یبرا آنها اند تا مطمئن شوند که مطالبگرفته

 

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

 تیاس ـیآمار رسماد به ـبا استن ،یوندهـرداد زنگیـمهاستاد  یآموزش-یفیتأل گروه

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

 است. ۱۰۴۱ تا 69

 «کتاب ۀخان» تیسانام آن را در  دیتوانیکتاب م کیهای اد چاپاطالع از تعد یبرا -

(www.ketab.irجستجو کن )دی. 

در  دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

 :دیمالحظه بفرمائ«( کتاب ۀخان» تیسا)از  ریز نکیل
 

bookszaban.ir/-https://fast 
  

https://fast-zaban.ir/ketab


 ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران(رین و پرفروش)برت وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -وه تألیفیگر

[12] 

 

23. The spectators of the race had bidded in advance on a black horse called                                          
                         A                                               B               C                                                 D                     

‘Nightshade’.  

و  گذشتهاست که  قاعدهفعل بییک  «پیشنهاد قیمت دادن» bid [یفعل اَشکالمبحث ] ← Bپاسخ: گزینۀ 

 01استفاده شود )بخش  bidاز بایستی  bidded، بجای Bگزینۀ شود؛ در می bid( آن هم pp) اسم مفعول

Fast Grammar.) 

24.The results of the research will help expand our ability to understand pain,  
                                                                                   A 

setting new goals for neurological study, and to make other students more  
     B                                                                 C 

interested in the subject.  
         D 

 نی. در چنمیمواجه هادر لیست همسانی یالگو کی با [هاستیدر ل همسانیمبحث ] ← Bپاسخ: گزینۀ 

دیگر )مانند  شکل سادۀ فعلبه یک  helpبعد از فعل  ها همسنگ باشند.قسمت ۀهم یستیبا ،ییساختارها

expand) اسم مصدر یبجا ن،یبنابرا .نیاز داریم setting ر گزینۀ دB سادۀ فعلشکل  از یستیبا set ادهاستف 

 مشکلی ندارد to makeهم استفاده کرد و  toمصدر با توان از می help. دقت کنید که بعد از فعل شود

 (.مابانک سؤاالت زبان دکتری کتاب  ۷0صفحۀ  ۷۰۱مشابه تست ) (.Fast Grammar کتاب ۴)بخش 

 .هتست مشابه این تست حل شد چندهم کالس آموزش ویدیوئی در 

 ۀمطالع یبرا دیاهداف جد نییتعدرک درد،  یما برا ییتواناگسترش به  پژوهش نیا جینتا»: جمله ترجمۀ

 «موضوع کمک خواهد کرد. نیبه ا گرید انیدانشجوکردن  ترعالقمندو  یشناختعصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وندیاستاد مهرداد زنگیهکانال تلگرامی 

t.me/FastZaban 

گرامر، درک جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

به  وندیمهـرداد زنگیـهدریس استاد با ت MSRTو  EPTهای آزمون مطلب و لغات

  www.FastZaban.comسایت 

 مرادی    03070006000مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 
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25. This is an organization which goal is to reach out to women around the  
                                                         A                           B                                           C 

country and to bring them together. 
                                             D 

آن را  تیمالک میخواهیکه م (goal) یز اسماستفاده ا لیبدل [ضمایر موصولیمبحث ] ← Aپاسخ: گزینۀ 

 میاستفاده کن whose یملک یموصول ریضماز  یستیبا ichwh یموصول ریضم یبجا Aدر گزینۀ  م،یکن انیب

بانک سؤاالت کتاب  ۱۱صفحۀ  0۴1مشابه تست ) (Fast Grammar کتاب ، درس چهارم۱و  ۰ یها)بخش

 .(مازبان دکتری 

 «هاست.در سراسر کشور و گرد هم آوردن آنزنان  از حمایت هدفشاست که  یسازمان نیا»: ترجمۀ جمله

26. If you have studied many game of chesses then, you should have studied  
                                    A                                   B                                                                   C 

some games played by Garry Kasparov.  
                 D 

بایستی  esgame of chessبجای  many سنجکمیتبعد از  [هاشکل جمع اسممبحث ] ← Bپاسخ: گزینۀ 

 .(Fast Grammarکتاب  0)بخش  شوداستفاده  of chess gamesاز 

27. Grigori Perelman did not attend the Fields Medal ceremony, and declined  
                                                               A 
accept the medal, making him the only person to decline this prestigious prize. 
      B                                  C                                                         D 

 مصدر سمابایستی از  «کردن یخوددار» declineفعل بعد از [ فعلی اَشکالمبحث ] ← Bپاسخ: گزینۀ 

بایستی باشد و بجای آن  تواند صحیحنمی Bدر گزینۀ  accept شکل سادۀ فعلکاربرد اده شود. بنابراین، استف

 (.Fast Grammar 01 )بخش استفاده شود ingaccept مصدر اسم از

 

 نظیر وبیبا تدریس گرامر و درک مطلب های آنالین برای شرکت در کالس
 www.FastZaban.comسایت  به وندیگیهمهرداد زناستاد نامبر وان 

 :مراجعه نمایید. لینک مستقیم دورۀ بعدی
class-https://fastzaban.com/online 

 09360047333 مرادی       

https://fastzaban.com/online-class
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 روی لینک زیر کلیک کنید: MSRTپکیج کامل قبولی تضمینی در  پستی برای سفارش

https://tipy.link/FastMsrt 
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 (هزار تومان 000
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28. There are several videos online that teach you how to carve a watermelon  
                                                       A                           B                         C     
onto a piece of art. 
    D 

 0۰)بخش  فاده شوداست intoبایستی از  onto حرف اضافۀ بجای[ حروف اضافه]مبحث  ← Dپاسخ: گزینۀ 

Fast Grammar.) 

ا ب هندوانه را کیچگونه  دندهیم ادیوجود دارد که به شما  نیصورت آنالب های متعددیدئویو»: جمۀ جملهتر

 «.دیکن تبدیل یهنر ثرا کی به حکاکی

29. In water we know that there are twice as many hydrogen atoms than oxygen  
              A                                            B                                                                          C            

atoms (H2O) making a ratio of 2:1. 
                                                D 

که  thanبجای  Cزینۀ در گها، در مقایسه as … as با توجه به الگوی[ هاصفت]مبحث  ← Cپاسخ: گزینۀ 

 (.Fast Grammar 9شود )بخش فاده است as از یستیبا شود،استفاده می تفضیلیبرای حالت 
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 :0011 شهریورتحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون  ��

 تعداد: 1001 شهریور MSRTآزمون تست(  9۱از سؤاالت بخش گرامر )

 (،۴)بخش  اجزاء جملهاز نکات مربوط به تست  ۵

 کتاب(، ۵)بخش  هاوارهانواع جملهاز نکات مربوط به تست  ۴

 (،۰۱)بخش  بوط به فعل و اَشکال آننکات مراز تست  ۴

 (،۹)بخش  ها و قیدهاصفتاز نکات مربوط به تست  ۳

 (،8)بخش  همسانیاز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۰۳)بخش  حروف اضافهاز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۰)بخش  هااسماز نکات مربوط به تست  ۲

 (،۰۲)بخش  ساختارهای مجهولیاز نکات مربوط به تست  ۰

 (،۶)بخش  جابجاییاز نکات مربوط به ت تس ۰

 (،۰۲)بخش  ساختارهای مجهولیاز نکات مربوط به تست  ۰

 (،۲)بخش  حروف تعریفاز نکات مربوط به تست  ۰

 و (،۰۶)بخش  ساختارهای شرطیاز نکات مربوط به تست  ۰

 (۳)بخش  ضمایراز نکات مربوط به تست  ۰
 

 .(هابینیدرست مثل پیش) بودند Fast Grammar (Lite) از مباحث کتاب
 

----------------------------------------- 
 روی لینک زیر کلیک کنید: MSRTپکیج کامل قبولی تضمینی در  پستیبرای سفارش 

https://tipy.link/FastMsrt 

 به سراسر کشور رایگانبا ارسال پستی چاپ انتشارات جنگل پرفروش  چهار کتابشامل 

 (ومانهزار ت 000فقط )

 



 برند زبان ارشد و دکتری در ایران( نیترپرفروش)برترین و  وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -وه تألیفیگر
 

 

های مگـاتشـریحـی پاسخبا  MSRTبانک سؤاالت واقعی کتاب 

 همنبتا  تشریحیبا پاسخ تافل چینی رسید )همراه با سؤاالت 

0011:) 

 

 

 

 

 

 رد که بااین افتخار را دا وندیمهرداد زنگیهگروه آموزشی استاد 

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

های زبان ارشـد و دکتـری ایـران در برنـد آزمون نیترپرفروش  

 است. 0000تا  37های سال




