مرکز زبان کرایه چیان

سواالت آزمون  EPTمورخ  9آذر 99

Section One: Vocabulary
Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best
)answer (1, 2, 3, 4

1. The sweeper ……… the classroom after the children left a mess.
4)sat

2)stand

3)meant

l) cleaned

 .1رفتگر بعد از این که بچه ها در کالس بی نظمی به بار آورده بودند  ،کالس را . ................
 )1تمیز کرد

 )1ایستاد

 )0نشست

 )9معنی داد

گزینه  1صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

2. My …….. is a writer and her books are very popular.
4)aunt

3)father

2)uncle

l) brother

 ......... .1من یک نویسنده است و کتاب هایش ) (herبسیار معروف است.
 )1عمو  ،دایی

 )1برادر

 )9پدر

 )0عمه  ،خاله

گزینه  0صحیح است.
نکته  :با توجه به صفت ملکی مونث  herدر این جمله گزینه  0صحیح می باشد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :
1
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3. John is very ……. . He doesn't go out a lot.
4)shy

3)angry

2)friendly

1) bored

 .9جان خیلی  ...........است  .او خیلی بیرون نمی رود.
 )1صمیمی

 )1کسل  ،خسته

 )0خجالتی

 )9عصبانی

گزینه  0صحیح است.
*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

4. Turn ……. and you'll see the museum on the left.
4) on the right

3) by she right

2) rightly

l) right

 .0به سمت  ............بپیچید و موزه را در سمت چپ خود خواهید دید.
 )1به راستی

 )1راست

 )9در کنار راست

 )0در سمت راست

گزینه  1صحیح است.
نکته  :اصطالح  turn rightو  turn leftبه معنی " به سمت راست  /چپ بپیچید " می باشد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

5. The museum was ……… on Monday.
4) closed
2

3) tired

2) sleepy

l) aware
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 .5موزه روز دوشنبه  ...........بود.
 )1خواب آلود

 )1آگاه

 )0بسته

 )9خسته

گزینه  0صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

?6. Did you ……… shopping after school yesterday
3) go

4) come

l) draw

2) clean

 .2آیا شما دیروز بعد از مدرسه خرید  ................؟
 )1تمیز کردن

 )1طراحی کردن

 )0آمدن

 )9رفتن

گزینه  9صحیح است.
نکته  :اصطالح  go shoppingبه معنای خرید رفتن می باشد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

7. You should be very …….. of yourself. You have done a great job.
4) angry

3

3) happy

2) calm

l) proud
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 .9شما باید خیلی به خودتان  ..............باشید  .شما یک کار عالی انجام داده اید.
 )1مغرور  ،مفتخر

 )1خونسرد

 )9خوشحال

 )0عصبانی

گزینه  1صحیح است.
نکته  :به خودتان افتخار کنید be proud of yourself :

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

8. Marry has fallen down the steps outside and there's ……….. everywhere.
4) cut

3) blood

2) skin

l) bone

 .6مری از پله های بیرون افتاده و همه جا پر از  .............است .
 )1پوست

 )1استخوان

 )9خون

 )0بریدگی

گزینه  9صحیح است.
*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

9. Last Wednesday the company told Sara that they had emailed her job
details the …….. day.
4) previous

3) earlier

2) before

1) last

 .9هفته ی گذشته شرکت به سارا گفت که آن ها جزئیات کار را روز  .........به او ایمیل کرده بودند.
 )1آخرین
4

 )1قبل

 )9زودتر

 )0قبل
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گزینه  0صحیح است.
نکته  :روز قبل previous day :

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

10-I usually …….. my breakfast before 8 o'clock.
3) take

4) get

2) have

l) keep

 .14من معموال صبحانه ام را قبل از ساعت . ........ 6
 )1خوردن

 )1نگه داشتن

 )9گرفتن

 )0رسیدن  ،به دست آوردن

گزینه  1صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

11. I ……. six emails before Nowruz.
3)put

4) sent

2)cut

l) spent

 .11من قبل از نوروز شش ایمیل . ..............
 )1گذراندن

 )1بریدن

 )9قراردادن

 )0ارسال کردن

گزینه  0صحیح است.

12. The bag was very ……… .I could easily hold it up.
5
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3 )light

l) deep

2)shallow

 .11کیف خیلی  ...........بود .من به راحتی توانستم آن را بلند کنم.
 )1کم عمق  ،سطحی

 )1عمیق

 )9سبک  ،کم وزن

 )0جدی

گزینه  9صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

13. I have ……… the cash as you instructed.
4) associate

2) dug

3) drank

l) delivered

 .19من همانطور که دستور داده بودید پول را . ..............
 )1کندن

 )1تحویل دادن

 )0همکاری کردن

 )9نوشیدن

گزینه  1صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

14. I'll take care of the others if you want to ……….. the kids.
4) digest
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3) view

2) think

l) watch
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 .10اگر تو بخواهی از بچه ها  ، ..............من حواسم به بقیه خواهد بود.
 )1مراقبت کردن

 )1فکر کردن

 )0هضم کردن

 )9دیدن

گزینه  1صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

15.Tom was absent to ……. reading.
3)tidy

4)begin

l) give

2)go

 .15تام حواسش نبود که خواندن را . .............
 )1دادن

 )9تمیز کردن

 )1رفتن

 )0شروع کردن

گزینه  0صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

16. Let's ……. at how this happened.
3)look

4 )bring

l) see

2)wear

 .12بیایید  ...............این چطور اتفاق افتاد!
 )1دیدن

 )1پوشیدن

 )9دیدن  ،نگاه کردن

 )0آوردن

گزینه  9صحیح است.
7
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نکته  :به دلیل وجود  atدر روی سوال  ،گزینه  9صحیح است ( .نگاه کردن  ،بررسی کردن ) look at :

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

17. I'm …….. tired of all this movement.
3)seeing

4)having

l) getting

2)taking

 .19من دارم از همه ی این تغییر مکان ها خسته . .................
 )1گرفتن

 )1شدن

 )0داشتن

 )9دیدن

گزینه  1صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

?18. How could anyone ……… asleep that fast
3)start

4)fall

1 ) keep

2)wait

 .16چطور همه به آن سرعت خواب  ............؟
 )1داشتن

 )1منتظر شدن

 )9شروع کردن

 )0افتادن

گزینه صحیح  0است.
نکته  :خواب رفتن fall asleep :

8
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19. If you don't …… up and demand a change, he'll keep on doing it
4)ride

3)arrange

l) sit

2)stand

 .19اگر شما  .................و تقاضای تغییر نکنید  ،او به انجام آن ادامه خواهد داد.
 )1بلند نشوید

 )1ننشینید

 )9مرتب نکنید

 )0نرانید

گزینه  1صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

20. The flowers drank much more water than we had …… .
4 )happened

3)started

1) realized

2)cancelled

 .14گل ها آب بیشتری از آنچه ما  .............بودیم مصرف کردند.
 )1کنسل کردن

 )1فهمیدن

 )9شروع کردن

 )0اتفاق افتادن

گزینه  1صحیح است.

21. Sally usually …… the dishes at 5 o'clock in the afternoon.
4) eats

3) plays

l) washes

2) drinks

 .11سالی معموال ظرف هارا ساعت  5بعد از ظهر . ............
 )1شستن
9

 )1نوشیدن

 )9بازی کردن

 )0خوردن
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گزینه  1صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

22. Marry is …… volleyball with her friends in the yard.
4 ) drinking

1) standing

2) understanding 3) playing

 .11ماری با دوستش در حیاط والیبال . .........
 )1ایستادن

 )9بازی کردن

 )1فهمیدن

 )0نوشیدن

گزینه  9صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

23. John is always …….. in learning English.
4 ) interested

3) heavy

l) happy

2) busy

 .19جان همیشه به یادگیری انگلیسی  ............است.
 )1خوشحال

 )1مشغول

 )9سنگین

 )0عالقه مند

گزینه  0صحیح است.
نکته  :عالقه مند به چیزی interested in sth :
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*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

24. Sam rarely……..TV when he is at home.
3) watches

4 ) stands

1) speaks

2) reads

 .10وقتی سام در خانه است به ندرت تلویزیون . ..............
 )1صحبت کردن

 )9تماشا کردن

 )1خواندن

 )0ایستادن

گزینه  9صحیح است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

25. I listened to the radio but I did not ……… the news.
4) understand

2) drink

3) play

l) think

.15من به رادیو گوش دادم اما خبرها را  .............نشدم.
 )1فکر کردن

 )1نوشیدن

 )9بازی کردن

 )0فهمیدن  ،متوجه شدن

گزینه  0صحیح است.
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ارتباط مستقیم ( کرایه چیان ) 49112162190 :

مرکز زبان کرایه چیان

سواالت آزمون  EPTمورخ  9آذر 99

مرکز زبان کرایه چیان
برگزار کننده کالس های آمادگی آزمون زبان EPT
در هفتمین سال متوالی
تماس مستقیم :

49112162190

صادقیه ( دفتر مرکزی) 00429241 :
واحد شــریعـتی :

62414609

واحد رسالت  -فرجام 99099212 :

کانال تلگرام @kerayechian_institute :

12

ارتباط مستقیم ( کرایه چیان ) 49112162190 :

مرکز زبان کرایه چیان

سواالت آزمون  EPTمورخ  9آذر 99

Section two : structure
26. The student’s questions are always ……… by the teacher.
2. answered

1. answers

4. to be answered

3. answering

 .12گزینه  1صحیح است.
بعد از فعل کمکی  areبه یک فعل  ingفرم یا  p.pنیاز داریم .با توجه به این که جمله مجهول است ،
(فاعل جمله " "questionsکننده ی کار نی ست) به شکل  (answered) p.pنیاز داریم .در ساختارهای
مجهول ترکیب  to be + p.pضروری است.

ing

To be +
مجهول

p.p

ترجمه  :سواالت دانش آموزان همواره توسط معلم پاسخ داده می شود.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

27. Money was generously ……… to the homeless shelter.

13

2. donated

1. donate

4. donating

3. being donate
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 .19گزینه  1صحیح است.
در این سوال نیز بعد از فعل  wasبه شکل سوم فعل ) (p.pنیاز داریم .زیرا فاعل ) (moneyکننده ی کار
نیست.
 was donatedفعل مجهول است.
ترجمه  :مبلغ به طور سخاوتمندانه به پناهگاه بی خانمان اهدا شد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

28. Instructions ……… to you by the director.
2. given

1. will give

4. will be given

3. was giving

 .16گزینه  0صحیح است.
برای تکمیل جمله به یک فعل نیاز داریم  .فاعل جمله ) (Instructionsبه معنای دســـتورالعمل ها  ،کننده
کار نیست  ،در نتیجه به فعل مجهول نیاز داریم .ساختار فعل مجهول فقط در گزینه  0دیده می شود.
ترجمه  :دستورالعمل ها باید توسط متصدی به شما داده شود.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

29. She mentioned ……… my brother at the baseball game.
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2. seeing

1. see

4. had seen

3. to see
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مرکز زبان کرایه چیان

سواالت آزمون  EPTمورخ  9آذر 99

 .19گزینه  1صحیح است.
بعد از فعل  ، mentionفعل پیرو (فعل دوم) به صورت  ingفرم به کار می رود.
ترجمه  :او به دیدن برادر من در بازی بیس بال اشاره کرد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

30. If you want, he ……… with you to the store.
2. can go

1. should go

4. goes

3. would have gone

 .94گزینه  1صحیح است.
با توجه به اینکه در جمله ی شــرط فعل زمان حال ) (wantقرار دارد  ،متوجه می شــویم که با شــرطی نوع
اول مواجه ه ستیم .در شرطی نوع اول می توان به جای  willاز  canیا  shouldنیز ا ستفاده کرد که در این
صورت معنی جمله با توجه به آن فعل مدال ) (can , should , mustتغییر می کند.
ترجمه  :اگر شما بخواهید  ،او می تواند با شما به مغازه بیاید.

31. If I ……… so much candy, I might be hungry.
2. have eaten

1. had eaten

4. don’t eat

3. hadn’t eaten

 .91گزینه  9صحیح است.
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گاهی اوقات از ترکیب شــرطی نوع دوم (حال ریر واقعی) و شــرطی نوع ســوم (گذشــته ریر واقعی) شــرطی
جدیدی حاصــل می شــود که جز شــرطی های ریر واقعی محســوب می شــود به این ترتیب که در جمله ی
شرط از زمان گذشته ی کامل و در جواب آن از آینده در گذشته ی ساده استفاده می کنیم.

), ……… (might be

شرطی نوع دوم

)if + ……… (hadn't eaten

شرطی نوع سوم

ترجمه  :اگر آن همه آب نبات را نخورده بودم  ،احتماال االن گرسنه بودم.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

32. I suggest ……… more English short stories.
2. to be reading

1. read

4. to read

3. reading

 .91گزینه  9صحیح است.
بعد از فعل  suggestفعل بعدی به صورت  ingفرم به کار می رود .
ترجمه  :من خواندن داستان های کوتاه انگلیسی را پیشنهاد می کنم.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :
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33. I’ll be back tomorrow ……… there is a plane strike.
2. whether

1. unless

4. until

3. rather

 .99گزینه  1صحیح است.
برای وصــل کردن دو جمله به هم  ،به یک حرف ربط نیاز داریم .حرف ربط شــرطی  unlessبه معنی (مگر
اینکه) با توجه به مفهوم جمله صحیح می باشد.
ترجمه  :من فردا بازخواهم گشت مگر اینکه اعتصاب هواپیمایی (پرواز) وجود داشته باشد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

34. ……… in the ocean has been Sharon’s passion since she was five years old.
2. To be swim

1. Swim

4. Having swimming

3. Swimming

 .90گزینه  9صحیح است .
قبل از فعل  has beenبرای تکمیل جمله به یک فاعل نیاز داریم .توجه کنید که اســم  the oceanبا توجه
به این که قبل از خود حرف اضافه دارد نمی تواند در نقش فاعل باشد و مفعول حرف اضافه است .اسم مصدر
 swimmingدر ابتدای جمله نقش فاعل را دارد.
ترجمه  :از وقتی که شارون پنج ساله بود  ،شنا کردن در اقیانوس عشق و عالقه ی او بوده است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :
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35. I delayed ……… Jerry the bad news.
2. tell

1. telling

4. having been telling

3. to have told

 .95گزینه  1صحیح است.
بعد از فعل  delayبه معنای تاخیر داشتن  ،فعل دوم به صورت  ingفرم به کار می ورد.
ترجمه  :من دادن خبر بد به جری را به تاخیر انداختم.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

36. Making friends has become more difficult since I ……… to a new city.
2. moved

1. would move

4. moving

3. move

 .92گزینه  1صحیح است.
به ساختار زیر با حرف ربط  sinceتوجه کنید :
فعل زمان گذشته ساده  +فاعل  (has + p.p) + since +فعل زمان حال کامل  +فاعل

ترجمه  :از وقتی که به شهر جدید نقل مکان کردم  ،دوست یابی سخت تر شده است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :
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37. I agreed ……… to a party with my friend.
2. go

1. going

4. be going

3. to go

 .99گزینه  9صحیح است.
بعد از فعل  agreeفعل دوم به صورت مصدربا  toقرار می گیرد.

مصدربا agree + to

ترجمه  :من قبول کردم که با دوستم به مهمانی بروم.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

38. Yesterday, I decided ……… .
2. drawing

1. to draw

4. to have drawn

3. draw

 .96گزینه  1صحیح است.
بعد از  decideفعل دوم به صورت مصدربا  toقرار می گیرد.
مصدر با decide + to

ترجمه  :دیروز تصمیم گرفتم طراحی کنم.
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39. I wouldn’t be here if I ……… never met you.
2. have

1. had

4. were

3. had had

 .99گزینه  1صحیح است.
در این جمله ترکیب شرطی نوع دوم ) (would beو نوع سوم ) (had metمشاهده می شود که به اصطالح
شرطی نوع چهارم نامیده شده و جز شرطی های ریر واقعی محسوب می شود به ساختار زیر در مورد این
نوع شرطی توجه کنید.
گذشته کامل  +فاعل  + if +آینده در گذشته  +فاعل

در جمله ی شرط فعل گذ شته ی کامل (نوع سوم) و در جواب شرط آینده در گذ شته (نوع دوم) قرار می
گیرد.
ترجمه  :اگر هرگز شما را ندیده بودم  ،در حال حاضر اینجا نبودم.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

40. If you help me with the dishes, I ......... you with your homework.
2. would helped

1. would have helped

4. will help

3. help

 .04گزینه  0صحیح است.
در این جمله ســاختار شــرطی نوع اول وجود دارد به این ترتیب که در جمله ی شــرط فعل حال ســاده و در
جواب شرط فعل آینده ی ساده قرار می گیرد.
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آینده ساده  +فاعل  ,حال ساده  +فاعل  : if +شرطی نوع اول

ترجمه  :اگر در شستن ظرف ها به من کمک کنی  ،من در انجام تکالیفت به تو کمک می کنم.

?41. How ……… time do we have for solving this puzzle
2. many

1. much

4. quick

3. long

 .01گزینه  1صحیح است.
با توجه به این که  timeیک ا سم ریر قابل شمارش ا ست  ،از کلمه پر س شی  how muchبرای طرح سوال
استفاده می کنیم.

اسم ریر قابل شمارش How much +
اسم جمع How many +

ترجمه  :برای حل کردن این جدول چقدر زمان داریم؟

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

42. I wish Mike ……… to Paris on holiday. They’re talking about the eruption
there on the news.
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2. didn’t go

1. doesn't go

4. hadn’t gone

3. hasn’t gone
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 .01گزینه  0صحیح است.
یکی از موارد کاربرد  wishبرای بیان آرزو در زمان گذ شته ا ست که به عبارتی بیان ح سرت تلقی می شود.
زیرا این کاربرد نا شی از آن ا ست که در گذ شته اتفاقی افتاده یا نیفتاده ا ست و شخص عکسِ آن را آرزو می
کرده است  ،که در این حالت در جمله ی بیان آرزو از زمان گذشته ی کامل ) (had + p.pاستفاده می شود.
ترجمه  :ای کاش مایک در تعطیالت به پاریس نرفته بود .در خبر ها در مورد انفجار در آنجا صـــحبت می
کنند.
( این جمله نشان دهنده ی این ا ست که مایک در گذ شته به پاریس رفته ا ست که شخص آرزو می کند که
ای کاش نرفته بود).

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

43. ……… English is necessary to work in a hotel.
2. Speaking

1. To speak

4. Speak of

3. To know speak

 .09گزینه  1صحیح است.
اسم مصدر در ابتدای جمله ) (speakingدر نقش فاعل برای فعل  isمی باشد.
ترجمه  :انگلیسی صحبت کردن برای کار در هتل ضروری است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

44. He looks forward to ……… his cousins.
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2. meeting

1. meet

4. have met

3. to be met

 .00گزینه  1صحیح است.
بعد از فعل  look forward toهمواره فعل  ingفرم به کار می رود.
ترجمه  :او مشتاقانه منتظر دیدن پسر عمویش است.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

45. I had no choice but ……… her.
2. following

1. follow

4. to follow

3. to be followed

 .05گزینه  0صحیح است.
با توجه به ساختار "مصدر با  + but + toاسم  "no +گزینه  0صحیح است.
ترجمه  :من هیچ انتخابی نداشتم جز پیروی کردن از او.
*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

46. My mother has been a teacher ……… twenty years, and she still loves her
job.
2. for

1. since

4. by

3. until

 .02گزینه  1صحیح است.
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در زمان حال کامل ) (has beenاز قید " طول زمان  )for twenty years) " for +استفاده می شود.
طول زمان for +
مبدا زمان since +

ترجمه  :مادرم به مدت بیست سال معلم بوده است و هنوز شغلش را دوست دارد.
*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

47. I hope that it ……… a good movie.
2. was

1. would have been

4. had been

3. will be

 .09گزینه  9صحیح است.
با توجه به تطابق زمانی افعال و اینکه  hopeآرزویی برای زمان آینده است گزینه  9صحیح می باشد.
ترجمه  :امیدوارم که فیلم خوبی باشد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

48. We didn’t earn ……… profit this year.
2. so many

1. many

4. some

3. much

 .06گزینه  9صحیح است.
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با توجه به این که  profitبک اسم ریر قابل شمارش است از صفت شمارشی  muchاستفاده می شود.
ترجمه  :ما امسال سود زیادی کسب نکردیم.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

49. The studio lights went out while the footballer ……… .
2. was interviewed

1. had been interviewed

4. was interviewing

3. was being interviewed

 .09گزینه  9صحیح است.
در این ســوال به دو نکته باید توجه کنیم  .ابتدا باید دقت کنیم که فاعل جمله ی دوم ) (footballerکننده
کار نی ست زیرا خودش م صاحبه نمی کند .در نتیجه به یک فعل مجهول نیاز داریم .به همین دلیل گزینه D

حذف می شود .همچنین برای بیان حالتی که عملی در گذ شته در حال ا ستمرار بوده (گذ شته ا ستمراری) و
عمل دیگری آن را قطع می کند (گذشته ساده) از ساختار زیر استفاده می کنیم.
فعل گذشته ی استمراری  +فاعل  + while +فعل گذشته ساده  +فاعل

گزینه  9فعل گذشته ی استمراری مجهول می باشد.
ترجمه  :هنگامی که با فوتبالیست مصاحبه می کردند  ،برق استودیو قطع شد.

*** از بسته ی مکاتبه ای آموزش ساده ی آزمون  – EPTمرکز زبان کرایه چیان ***
*** آموزش به همراه پاسخ تشریحی  944سوال طالیی آزمون – سفارش *** 49112162190 :

50. There wasn’t ……… milk in the fridge so I went to buy some.
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2. any

1. some

4. a

3. the
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 .54گزینه  1صحیح است.
از  anyبه معنای "هیچ" در جمالت منفی استفاده می شود.
ترجمه  :هیچ شیری در یخچال نبود  ،بنابراین من رفتم بیرون که بخرم.

مرکز زبان کرایه چیان
برگزار کننده کالس های آمادگی آزمون زبان EPT
در هفتمین سال متوالی
تماس مستقیم :

49112162190

صادقیه ( دفتر مرکزی) 00429241 :
واحد شــریعـتی :

62414609

واحد رسالت  -فرجام 99099212 :

کانال تلگرام @kerayechian_institute :
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