
هاى زبانتخصصى آزمون و فروشگاه سایتبو

www.FastZaban.com

هاىآزمون و جزوات دانلود منابع
MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS

هارشته ۀهمدکترى  و شناسی ارشدکار

تألیفی استاد هاىفروش اینترنتى کتاب

وندیمهرداد زنگیه

Fast Grammar کتاب

(صفحه 224در ها )در آزمونزنی آموزش نحوۀ تستهای زبان و و گرامر آزمون مهارت النگمن  ۶۰توضیح کامل 

تشریحى با پاسخ کامالً MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونمراه سؤاالت آزمونهبه

  ReadingFast کتاب

(صفحه 128در ها )در آزمونزنی تست ایهتکنیکآموزش های زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

تشریحىبا پاسخ  MSRT ،EPT ،MHLEهاى و آزمون هارشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور مراه سؤاالت هبه

:های فوق درخرید اینترنتی کتاب

www.FastZaban.com

telegram.me/FastZaban کانال آموزش استاد مهرداد زنگیهوندى در تلگرام 

50002060003333راه ارتباطى از طریق ارسال پیامک به سامانه
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تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت

ها رشته همۀ دکترى آزمون FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, TOLIMO 

دانلود رایگان یک فصل کتاب
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دانلود رایگان یک فصل کتاب
www.FastZaban.com
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