
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شامل:تألیف استاد  EPTترین پکیج آموزش کامل ✔

 )ویرایش دوم( Fast Grammar. کتاب پرفروش 1 
 )چهارم چاپ( Fast Reading. کتاب پرفروش 2

با آپدیت ( 96 آبانتا  94اسفند  از ادوار گذشته EPTبانک سؤاالت . کتاب 3

 )چاپ انتشارات جنگل( )ماهیانه
 Fast Vocabهاي زبان . واژگان آزمون4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :از به سراسر کشور ارسال رایگانو تخفیف ویژه  تی باخرید پس
  www.FastZaban.comسایت وب

 هاي معتبر در سراسر کشورکتابفروشی درخرید حضوري 

 :ونديیهمهرداد زنگکانال تلگرامی آموزش و مشاورة رایگان استاد  ✔

t.me/FastZaban 

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى

زبان کنکورى مقاطع مختلف FastZaban.com MSRT, EPT, TOEFL, MHLE, TOLIMO 



  Fast Grammar پرفروش هاي کتابویژگی

 :ونديزنگیه مهرداد تألیف

 

 :بخش 16در  کامل نکات به زبان سادهآموزش  ☑
 اند.توضیح داده شدهبه زبان بسیار ساده در قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی 

 :در آزمونقسمت  ☑
ها توضیح داده شده است. در آزمونهر بخش انتهاي هر بخش، نحوة ارزیابی از مباحث در آزمون در قسمت 

هاي نادرست شکل کلی گزینهشود و ها مطرح میدر این قسمت انواع سؤاالتی که از هر بخش در آزمون
 ها توضیح داده شده است.در سؤاالت براي رد گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
ها در انتهاي هر بخش، یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که در آزمون

 مبحث بطور مکرر مطرح شده است.از آن 

هاي ها و تستادوار گذشتۀ آزمونهاي واقعی تست، هاي جامعآزمون ☑
 :96 آذرتا سراسري  کنکورهاي

هاي هاي کنکور رشته، ... و تستMSRT ،EPTهاي ادوار گذشتۀ در انتهاي کتاب، سؤاالت آزمون
ه بهاي کامالً تشریحی پاسخ، سؤاالتبا پاسخ تشریحی قرار داده شده است. براي این  96مختلف تا سال 

 ارائه گردیده است.ها و دلیل درستی یا نادرستی هر گزینه گزینه تحلیل همۀهمراه 

 96 مهرتا  هاادوار گذشتۀ آزمونهاي منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

  يو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑

 

 

 

  
 

، و MSRT ،EPTهاي هاي آمادگی آزمونبراي شرکت در کالس ✔
هاي آنالین به سبک کالسو نیز در سراسر کشور ي ارشد و دکتري کنکورها
سایت ها با پاسخ تشریحی به وبو دانلود سؤاالت رایگان آزمون نوین

www.FastZaban.com .مراجعه کنید 
 09360047333تلفن: 

ترین کتاب پرفروش
هاي اخیر در گرامر ماه

 کشور 
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 :وندیزنگیه مهرداد تألیف Fast Grammarهای کتاب ویژگی

 :بخش ۶۱در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

ن اند. در ایدر قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شده
 ترین نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀقسمت تالش شده مهم

 ها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.آزمون

 :در آزمونقسمت  ☑

ها توضیح در آزمونهر بخش در قسمت در آزمون انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث 
شود و شکل ها مطرح میدر این قسمت انواع سؤاالتی که از هر بخش در آزمونداده شده است. 

 ها توضیح داده شده است.زینههای نادرست در سؤاالت برای رد گکلی گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
در انتهای هر بخش، یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که 

 ها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده است.در آزمون

های ها و تستادوار گذشتۀ آزمونهای واقعی تست، های جامعآزمون ☑

 :۶۱ رهمتا سراسری  کنکورهای
های کنکور ، ... و تستMSRT ،EPTهای ادوار گذشتۀ در انتهای کتاب، سؤاالت آزمون

با پاسخ تشریحی قرار داده شده است. برای این سؤاالت )حدود  69های مختلف تا سال رشته
تی ها و دلیل درستی یا نادرسگزینه های کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀتست(، پاسخ 044

 هر گزینه ارائه گردیده است.

، EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونهای منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

MSRT ،MHLE  ۶۱ رهمو ... تا 

  یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑
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