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Section One: Vocabulary 0011 آزمون دی

1. Even though I live by myself, I buy everything in ……......….. to save money.
1) bulk 2) vision 3) brief 4) estimation

2. During testing, the electric car traveled at 85 km/h for nearly 9 ….………….
hours on a single charge. 
1) established 2) consecutive 3) available 4) diverse

3. In …….…….. of her father’s wishes, Corrine agreed not to sell the farmhouse
after his death.
1) manipulation 2) quotation 3) pursuance 4) possession

4. There has been a lot of ………..….. over the use of genetically modified
organisms in agriculture.
1) ethnicity 2) accumulation 3) welfare 4) controversy

5. The sun’s UV radiation …..….... a significant health risk and may lead to eye
damage. 
1) poses 2) grants 3) affects 4) ensures

6. An emergency board meeting was ……..…….. by the directors later that
afternoon. 
1) confined 2) exposed 3) isolated 4) convened

7. After the storm ………….., the school children were able to safely go home.
1) intensified 2) subsided 3) facilitated 4) heighten

8. The girls were ………….…… grateful to be able to use their computers again.
1) idly 2) influentially 3) hierarchically 4) exceedingly

دقیقاً  3گزینۀ ! تواند صحیح باشدهرگز نمی 3است و گزینۀ  1پاسخ این سؤال فقط گزینۀ : 1 سؤال: توجه

هر پاسخی به غیر  .عنوان پاسخ صحیح در نظر خواهد گرفترا به 1گزینۀ طراح برعکس مفهوم جمله هست! 

 ترجمۀ جمله: .شد نادرست تلقی خواهدطراح از نظر  از این،

«.خرمیم بصورت عمدهرو  زیهمه چ هانهیدر هز ییجوصرفه یبرا ،کنمیم یزندگ ییتنهادم خو نکهیباوجودا»

های کلیدیپاسخ  

1. 1 5. 1
2. 2 6. 4
3. 3 7. 2
4. 4 8. 4
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9. Dr. Kang is investigating the mechanisms that ……..……. how neurons 
communicate with each other.  
1) induce 2) underlie 3) tighten 4) devote

10. They were already operating under the ……..….…… of the local law 
enforcement agencies.
1) weather 
3) auspices 

2) renovation 
4) accommodation

11. The President requested $1.8 billion in emergency ………..…….. to fight an 
outbreak of the Zika virus.  
1) medication 2) sanitation 3) funding 4) lighting

12. Property taxes continue to be the main source of ……….… for local 
governments.  
1) revenue 2) uncertainty 3) inspiration 4) contamination

13. In 1957, the Brazilian government hired a biologist to come up with a new 
…….….. of honeybee that didn’t grow lazy in the hot weather.  
1) distribution 2) breed 3) orientation 4) resource

14. If you have used ….…….. statistics in your report, you will have to start over 
from the beginning.  
1) compatible 2) numerous 3) apparent 4) erroneous

15. Josh Armel runs San Francisco tour with a …….….. of seven Volkswagen 
buses.  
1) sum 2) sheet 3) shift 4) fleet

16. He’s a powerful speaker, and I was impressed by the …..…… of his views on 
race and democracy in America and Missouri. 
1) cogency 2) procedure 3) scheme 4) utility 

17. All visitors are welcome to engage with these short times of prayer, but are 
under no ….……….. to do so.  
1) function 
3) compulsion 

2) circumstance 
4) illusion   

18. Sometimes there’s not enough water to allow farmers to ……….. their crop.
1) exploit 2) irrigate 3) assemble 4) harvest

 

 

  

های کلیدیپاسخ  

9.  2 14. 4 
10. 3 15. 4 
11. 3 16. 1 
12. 1 17. 3 
13. 2 18. 2 
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19. The room was a bit dim and …………. a strong smell of Chinese medicine.  
1) devised 2) denoted 3) revealed 4) exuded

20. Young children seem to have an endless …….……, able to constantly run 
around with no end in sight.  
1) transparency 2) vitality 3) torment 4) debate

21. He says that cyber-attacks ……..……. by foreign governments can now be 
considered acts of war.  
1) perpetrated 2) anticipated 3) refined 4) betrayed

22. Beyond nearly four million deaths, COVID-I9 has also …………...…. profound 
economic crises.  
1) circulated 2) exaggerated 3) intrigued 4) precipitated

23. When a baby kangaroo reaches ……………., it leaves its mother’s pouch to 
discover the world.  
1) extinction 2) integrity 3) maturity 4) cultivation

24. The dog was the first species to be …………… by hunter-gatherers more than 
15,000 years ago.   
1) assimilated 2) domesticated 3) conformed 4) deduced

25. The house is …………. by tall redwood trees, keeping it shady and cool.  
1) encircled 2) accentuated 3) clarified 4) endured

  

  

های کلیدیپاسخ  

19. 4 23. 3 
20. 2 24. 2 
21. 1 25. 1 

22. 4  
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۳۵۱۱ماه  دیپاسخ تشریحی آزمون 

 بصورترو  زیهمه چ هانهیدر هز ییجوصرفه یبرا کنم،یم یزندگ ییخودم تنها نکهیا وجود با»  1گزینۀ . 1
.«خرمیم[ in bulk]عمده 

 ادیبه مقدار ز عمده، تورصب( 1
 خالصه مختصر؛ کوتاه،( 0

 ؛ بصیرت؛ تصویر]حس[ بینایی( ۰
ارزیابى ؛تخمین( ۰

 8۲با سرعت  یمتوالساعت  ۹ باًیتقر یبرا شارژ بارکیبا  یکیالکتر یخودرو ش،یدر طول آزما»  ۰گزینۀ . ۰
«بر ساعت حرکت کرد. لومتریک
 برقرار، مستقر( 1
 در دسترس( 0

 پیاپی، متوالی( ۰
گوناگون، متنوع، مختلف( ۰

.«روشدرا نف ییروستا ۀخان او کرد که پس از مرگ قبول نیکور ، پدرش یهاخواستهاز روی دنبالهبا »  0گزینۀ . 0
 دستکاری( 1
 هینقل قول، بازگو( ۰
 )از( یرودنباله ،یریگیپ[ رهینقشه و غ، طرح]( 0
 دارایی؛ تیتصاحب، مالک( ۰

 یدر کشاورز یکیژنت ۀشداصالح موجودات زندۀدر مورد استفاده از  یادیز یهابحث]همیشه[ »  ۰گزینۀ . ۰
«است. وجود داشته

 قومیت( 1
 شیرفاه، آسا( 0

 توده ره،یانباشتگی، ذخ( ۰
بحث، بگومگو، مباحثه( ۰

 بیو ممکن است منجر به آسدارد  یسالمتبرای ه مالحظقابل خطر کی دیخورش ۀ فرانبفشاشع»  1گزینۀ . ۲
.«چشم شود به
 ن)خطر( داشت [threat/risk/danger]با ( 1
 قرار دادن ریتحت تأث( 0

 اهدا کردن، اعطا کردن( ۰
کردناطمینان حاصل ، کردنتضمین ( ۰

.«دادند لیتشک (رهیمد ئتیه) یاضطرار ۀجلس کی رانیبعد از ظهر همان روز مد»  ۰گزینۀ . 6
 نکرد ؛ زندانیمحدود کردن( 1
 چیز ناخوشایند( قرار دادن یا هر اسرم ،حمله ر،)خط در معرض( ۰
 کردن؛ )بخشی از چیزی را( جدا کردنی منزو( 0
 دندا لیتشک]جلسه[ کردن،  جلسه( ۰

«.به خانه بازگردند احتیاطآموزان مدرسه توانستند با ، دانشفروکش کردکه طوفان نیاز ا بعد»  ۰گزینۀ . 7
 نداد یشکردن؛ افزا یدتشد( 1
 کردن لیکردن، تسه آسان( 0

 ن، فروکش کردندشکم ( ۰
دنیرس ایبه اوج رساندن  بردن،باال ( ۰
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Fast Bank (EPT) 1۰00ماه  آبانآزمون پاسخ تشریحی 

«.ودندخوشحال ب بسیار، استفاده کنند یشانوترهایدوباره از کامپ ندستتوانیکه ماز ایندخترها »  ۰گزینۀ . 8
 به بیکارى، به بطالت( 1
 بر اساس سلسه مراتب( 0

 ؤثریمبطور ( ۰
ادیز اریبس ار،یبس( ۰

 گریکدیها با ارتباط نورون یچگونگ سازنهیزماست که  ییهازمیمکان یدر حال بررس کانگدکتر »  ۰گزینۀ . ۹
.«هستند

 آوردنموجب شدن، بوجود ( 1
 تنگ کردن، منقبض کردن( 0

 بودن ... سازنهیبودن، زم یزیچ یمبنا( ۰
اختصاص دادن، صرف کردن( ۰

«.کردندیم تیفعال یقانون محلهای مجری سازمان تِحمایتحت  موقع همهمان آنها »  0گزینۀ . 10
 آب و هوا( 1
 تِ حمای تحت [under]با ( 0

 ی، نوسازیبازساز( ۰
کونتسمحل ، گاری؛ جاسازسازش، ( ۰

درخواست  یدالر اردیلیم 1.8 یاضطرار ۀبودج کایز روسیو وعیمبارزه با ش یبرا جمهورسیرئ»  0گزینۀ . 11
.«کرد

)رعد و( برق( ۰ هبودج( 0 بهداشت( ۰ دارو، دوا( 1

.«است یمحل یهادولت درآمد یبر امالک همچنان منبع اصل اتیمال»  1گزینۀ . 1۰
 درآمد، عایدی( 1
 یزیانگدرونی، بخشالهام( 0

یدو دل د،یشک، ترد( ۰
یآلودگ( ۰

از زنبور عسل را  یدیجد ۀگونرا استخدام کرد تا  شناسستیز کی لی، دولت برز1۹۲7در سال »  ۰گزینۀ . 10
«.شدندیگرم تنبل نم یپرورش دهد که در هوا

عیتوز( 1
یشاگر، ؛ تمایلیریگجهت ،یریسوگ( 0

دیجد ۀگون( ۰
منبع( ۰

.«دیاز ابتدا شروع کن ستی مجدداًیبا د،یااستفاده کرده اشتباهاگر در گزارش خود از آمار »  ۰گزینۀ . 1۰
 جور، سازگار، هماهنگ( 1

 آشکار، واضح، روشن( 0
 فراوان اد،یمتعدد، ز( ۰
، نادرستیغلط، اشتباه( ۰

.«کندیاداره م واگنهفت اتوبوس فولکسناوگان را با  سکویفرانستور سان لجاش آرمِ »  ۰گزینۀ . 1۲
 جمع، حاصلمجموع ؛مبلغ( 1
 تغییر؛ جابجایی؛ شیفت کاری( 0

ورق [آهن؛ ]تخته [چوب] ؛، برگورق]کاغذ[ ( ۰
ناوگان( ۰

 یاو در مورد نژاد و دموکراس یهادگاهید انسجام ریثأت قدرتمند است، و من تحت یرواو سخن»  1گزینۀ . 16
«قرار گرفتم. یسوریو م کایدر آمر

 انسجام، استدالل محکم( 1
 حقه، ترفند؛ دیتمهطرح، ( 0

 روال ه،یطرز عمل، رو( ۰
ییکارا ده،یفا( ۰
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1۰00ماه  دی آزمونپاسخ تشریحی  EPTبانک جامع سؤاالت 

انجام  یبرا یاجبار چیاما ه کنند،یکوتاه دعا استقبال م یزمان هایبازه نیکنندگان از ادیبازد ۀهم»  0گزینۀ . 17
«کار ندارند. نیا

 کارکرد، عملکرد( 1

 اجبار( 0
اتیمقتض ط،یشرا [جمع؛ ]تیموقع( ۰
باطل، تصور باطل الیخ( ۰

.«کنند یاریآببه کشاورزان اجازه دهد محصول خود را  تاوجود ندارد  یاوقات آب کاف یگاه»  ۰گزینۀ . 18
 کردن یبرداربهره ؛استثمار کردن( 1
 ؛ مونتاژ کردنآوردن هم گرد( 0

 نردک یاریآب( ۰
درو کردنکردن،  برداشت( ۰

«.شدیساطع م آناز  ینیچ یدارو شدید ینور بود و بوکم یاتاق کم»  ۰گزینۀ . 1۹
 ابداع کردن، ساختن( 1
 افشا کردن، بروز دادن، آشکار کردن( 0

بودن یبودن، حاک ... نشانگر( ۰
ساطع کردن( ۰

 یانیپا چیبدون ه و هستند و قادرند دائماً یانیپایب نشاط یکه کودکان خردسال دارا رسدینظر مب»  ۰گزینۀ . ۰0
«.در اطراف بدوند

 یوضوح، روشن( 1
 عذاب، رنج، درد( 0

نشاط ،یسرزندگ( ۰
؛ مناظرهجروبحث ،بحث( ۰

عنوان توان بهیمحاال را  یخارج یهاتوسط دولت شدهرتکبم یبریکه حمالت سا دیگویاو م»  1گزینۀ . ۰1
«در نظر گرفت. یاقدامات جنگ

 مرتکب شدن( 1
 اصالح کردن؛ نکرد تصفیه( 0

 نکرد دستییشپ ؛بینى کردنپیش( ۰
عهدشکنى کردن ؛خیانت کردن( ۰

 دهبخشی عیتسرنیز را  یاقتصاد قیعم یهابحران 1۹کووید  ،فوتی ونیلیچهار م حدودعالوه بر »  ۰گزینۀ . ۰۰
 «.است

 ...[ پخش کردن ]اطالعات، ؛ناشتد جریان( 1
 مبالغه کردن( ۰
 کردن سهیدسکردن؛ ( خواهان و کنجکاو اریکردن، )بس فتهیمسحور و ش( 0
ندبخشی عیتسر( ۰

«ند.را کشف ک ایتا دن کندیمادرش را ترک م ۀسیک رسد،یم بلوغبه  ونوزاد کانگور کی یوقت»  0گزینۀ . ۰0
 سازیانقراض، منسوخ( 1
 یپختگ ؛بلوغ( 0

 یدرستکار ؛تیتمام( ۰
شت و کارشت، کِکِ( ۰

-یتوسط شکارچ شیسال پ 1۲000از  شید که بدنبو ]از جانوران[ یاگونه نیاول هاسگ»  ۰گزینۀ . ۰۰
.«ددنش یاهل اهنچیخوشه

 درک کردن کامالً( 1
 ردن ازی کپیرو ؛کردن /همانند شدن( 0

 رام کردنن/ کردن، شد یاهل( ۰
کردن یریگجهیاستنتاج کردن، نت( ۰
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Fast Bank (EPT) 1۰00ماه  دیآزمون پاسخ تشریحی 

«.دنداریمو خنک نگه هیسادر که آن را احاطه شده  چوبخانه توسط درختان بلند سرخآن »  1گزینۀ . ۰۲
 کردن هحاطا، / شدنمحصور کردن( 1
 دادن حیرا( روشن کردن، توض یمطلب)( 0

 قرار دادن دیکأمورد ت( ۰
آوردن دوام؛ کردن آوردن، تحمل تاب( ۰

وندى
گیه

زن د
هردا

م د
ستا

ا ى
وزش

-آم
فى

تألی
روه

گ
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 :Fast Vocab MA, PhD پیشرفتۀلغات کتاب 

 :1۰۱۱ دیتحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون  ��
  بود دشوارسطح کلی سؤاالت این بخش. 

 با مطالعۀ کتاب Fast Vocab MA, PhD وندیاستاد مهرداد زنگیه ،

سؤاالت این بخش پاسخ  درصد 59توانستند به بیش از داوطلبان می

 دهند.
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Section Two: Structure Part One                                                 0011 آزمون دی 

Choose the one which best completes the following sentences. 

26. Let’s go. It’s of no use …………... for them.
1) to be waiting 
3) waiting 

2) to wait 
4) wait

27. …….…… by a shot, the soldier was taken to a nearby hospital.
1) To wound 
3) Having wounded 

2) Wounding 
4) Being wounded

28. This is one of those tourist traps that are actually worth ………… . 
1) visiting 
3) to visit 

2) be visited 
4) to have visited

29. Charities are nonprofit organizations that ……….. money to provide social 
services.  
1) rise 
3) raise 

2) arouse 
4) arise

30. The woman who ……….. from inside a burning home Monday remains 
hospitalized.   
1) rescued 
3) would rescue 

2) is rescued 
4) was rescued

31. He knew that the person ……….. on the door was a law enforcement officer. 
1) knock 
3) was knocking 

2) knocking 
4) who knocking

 

  

های کلیدیپاسخ  

26. 2 29. 3 
27. 4 30. 4 
28. 1 31. 2 

 

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

  www.FastZaban.com سایتتحلیل آزمون، به وب

 .دیینمامراجعه  /FastZabant.me کانال تلگرامی ما یا

https://t.me/FastZaban
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32. The number of people who need help in this local community …….……. to 
grow each year. 
1) have continued 
3) continue 

2) are continuing 
4) continues

33. You’ll notice the difference immediately, and …….……. .  
1) will everyone else 
3) so will everyone else 

2) everyone else has too 
4) everyone else won’t postponed

34. Finally, it was proposed that part of the plan ……….. postponed.  
1) be 
3) being 

2) was 
4) to be

35. Most writers would only dream of getting a $10 million payment for a book 
of ……….. to he turned into a movie.  
1) them 
3) themselves 

2) theirs 
4) they

36. ……….. one more word, the manager would have fired you.  
1) Should you say 
3) Had you said 

2) If you told 
4) Did you say

37. The less you understand, ……….. you will be.
1) the happier  
3) the happy  

2) happier 
4) the happiest

38. All economies have been weakened by Covid-19 and …………. .  
1) the economy of Delhi is too 
3) so has the economy of Delhi 

2) so as the economy of Delhi 
4) so does the economy of Delhi

39. He had done so badly that he was made …………… the school year.  
1) repeating 
3) repeat 

2) to repeat 
4) of repeating

 

  

های کلیدیپاسخ  

32. 4 36. 3 
33. 3 37. 1 
34. 1 38. 3 
35. 2 39. 2 
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40. I wish I ………...… the reviews before I went to see the film.  
1) don’t read 
3) haven’t read 

2) didn’t read 
4) hadn’t read

41. Marketing is a set of processes for …....…., communicating, and delivering 
products that are valuable for customers. 
1) creativity 
3) creating 

2) the creation of 
4) create

42. Let’s have buttered doughnut with strawberry jam for tea, …………… ?  
1) shall we 
3) do we 

2) have we 
4) are we

43. The thief ……….. a key. The door was locked and nothing was broken.   
1) could have had 
3) might have 

2) had to have 
4) must have had

44. The criminal was deprived …………. his rights as a citizen.  
1) on 
3) of 

2) at 
4) for

45. In the late 1960s, when he was 13 the police caught him ………. a motor 
vehicle.  
1) stealing of 
3) to steal 

2) stealing 
4) stole

46. He said that about 10 million people ………….. by the end of this year.  
1) will have been vaccinated 
3) will vaccinate 

2) will have vaccinated 
4) will be vaccinate

47. ……….….… being introduced over 30 years ago, there is still no standard 
definition. 
1) However 
3) In spite 

2) Since 
4) Despite

  

های کلیدیپاسخ  

40. 4 44. 3 
41. 3 45. 2 
42. 1 46. 1 
43. 4 47. 4 
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48. Parkinson’s disease is a condition ……………… parts of the brain become 
progressively damaged over many years.  
1) in which 
3) in that  

2) that 
4) whose

49. This camera is …….….. portable and captures high quality images.   
1) remarked 
3) remark 

2) remarkable 
4) remarkably

 

 

 

 

مهرداد استاد  )مرور شب امتحان( Fast Grammar Lite منحصربفردتاب چاپ جدید ک

 به بازار آمد. (A4صفحۀ رقعی )نصف  865 دروندی زنگیه

  

های کلیدیپاسخ  

48. 1 49. 4 
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50. it is one of the ……..……. in America whose names are based on the Native 
American names.  
1) thousand of towns 
3) thousands of town 

2) thousands of towns 
4) thousand of town

 

 

 

 

 

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

 خیرسال ا

   

های کلیدیپاسخ  

50. 2  
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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) The current vaccines will continue to be highly effective. 
2) Here are some of the main features of the tour. 
3) The barked dogs kept them awake all night. 
4) Adam doesn’t agree with what vegetarians say. 

52. 
1) This jacket’s mine. The other one must be Linda.  
2) We had a terrible time at the amusement park.  
3) My friend from Tokyo gave me a Japanese kimono.  
4) The old man’s smile tuned to a look of anger. 
 

 
 
 
 

 

  Fast Grammarکتاب صفحه از  ۰۱برای 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. 1 
  

 

 غاتگرامر، درک مطلب و لمع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ جاویدئوهای 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
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53. 
1) This is how it can help you breathe more easily and freely. 
2) Before you write your paper, you must submit an outline. 
3) That’s what I think it’s a historical novel in a sense. 
4) Below its surface lies an entire underwater world. 

54. 
1) At the time, it was reported the fight broke off over a carton of milk. 
2) A new phone can be just as expensive as a new computer these days. 
3) The results from the first test are the same as those from the second one. 
4) I don’t want to smoke anymore, but I can’t stop because I’m addicted. 

 

 

 

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

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

 ۰۰۱۱ تا 69 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب

 است.

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

(www.ketab.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
 

 https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187 
 
  

های کلیدیپاسخ  

53. 3 54. 3 
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55. 
1) They want to see how does he feel after his surgery.  
2) We’ve been busier than ever at work this last month or so.  
3) This species is found on an extremely remote island.  
4) Ninety percent of us think the college placement test was hard. 

56. 
1) Some food stands have little plastic seats where you can sit and eat. 
2) Computers were once too large that they could fill a room. 
3) At the heart of the story is how the character uses technology. 
4) There isn’t enough of that bread to make sandwiches for everyone. 

57.  
1) I’ve heard that food companies put a lot of chemicals in meat. 
2) Australia has one of the highest standards of living in the world. 
3) Besides the man was a little monkey dressed in a red cap. 
4) The frequency of heart disease and cancer is low for vegetarians. 

 
 

 

های کلیدیپاسخ  

55. 1 
56. 2 
57. 3 
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 :1۰۱۱ دیتحلیل 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 ۵9بیش از 

  

 دیتا ) EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونکامالً تشریحی های برای دریافت پاسخ

استاد تألیف  EPTکتاب بانک سؤاالت توانید ا، میه( با تحلیل همۀ گزینه۰000

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی را از وندیمهرداد زنگیه

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

 تهیه نمایید.
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58.  
1) The pool is currently available by invitation only. 
2) One of the film projectors is broken. It is being repaired. 
3) Forty dollars is too much to pay for those jeans. 
4) What did prevent them from offering it before? 

 
 

های کلیدیپاسخ  

58. 4  
  
  
  

 



 

 

 انتشارات جنگلچاپ  EPTهای پرفروش منبع آزمون کتابپکیج کامل 
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 .ماییدنمراجعه  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهمهرداد زنگی

http://www.fastzaban.com/
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