
  
 

 هاى زبانتخصصى آزمون و فروشگاه سایتبو

www.FastZaban.com 
 هاىآزمون باکیفیت و جزوات دانلود منابع

MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS 

 هارشته ۀهمدکترى  و کارشناسی ارشد 

 استادو  تألیفیی هااینترنتى کتاب خرید

 کشور( در برند آموزش زبان پرفروشترین) 

 

   Fast Grammar پرفروش کتاب

 (صفحه ۲8۰ها )در در آزمونزنی آموزش نحوۀ تستهای زبان و مر آزمونو گرا مهارت النگمن  ۶۰توضیح کامل 

 تشریحى الًـــبا پاسخ کام MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونکنکور ادوار گذشتۀ مراه سؤاالتهبه
 

 روش یادگیری الیتنر با   Vocab Fast قدرتمند واژگان جامع کتاب

 بندی موضوعیدستهواژه با  ۱۱۰۰، لغات ضروری تافل و ۵۰۴های شامل لغات دبیرستان، لغات کتاب

 

 Fast Reading پرفروش کتاب

  (صفحه ۱3۶ها )در در آزمونزنی های تستموزش تکنیکآهای زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

 با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور مراه سؤاالت هبه

 ریحیـبا پاسخ تش EPTبانک سؤاالت  Fast Bank (EPT) پرفروش کتاب

 (روزرسانی ماهیانهبه)با و تحلیل آزمون  تشریحى الًـــبا پاسخ کام (۹۶ آذر ا)ت EPT آزمون دورۀ اخیر ۲۰ سؤاالت کاملشامل 

 :های فوق دررنتی کتابخرید اینت

www.FastZaban.com 
  /FastZabant.meتلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورۀ آموزش کانال

 چهارم چاپ

ویرایش 
 جدید

 مچهاراپ چ

 آنالین در: یهاو دوره هاآزمون

FastZaban.com 

 ویرایش جدید

ی وندمهرداد زنگیهی تألیفی هاکتاب

 های زبانتوانید از کتابفروشیرا می
 معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

 ومسویرایش 

 ویرایش جدید
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http://www.fastzaban.com/
















هاى زبانتخصصى آزمون و فروشگاه سایتبو

www.FastZaban.com 
 هاىآزمون باکیفیت و جزوات دانلود منابع

MSRT, EPT, MHLE  

استادو  تألیفیي هااینترنتى کتاب خرید

)96در سال  کشور در برند آموزش زبان پرفروشترین(

:هاي پرفروششامل کتاب MHLE و MSRTهاي آزمون قبولی در پکیج کامل

  Fast Grammar پرفروش کتاب
 )صفحه 280ها (در در آزمونزنی آموزش نحوة تستهاي زبان و مر آزمونو گرا مهارت النگمن  60توضیح کامل 

تشریحى الًـــبا پاسخ کام MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونآزمون ادوار گذشتۀ مراه سؤاالتهبه

روش یادگیري الیتنر با   Vocab Fast قدرتمند واژگان جامع کتاب

متضادها ها وهاي نمونه، مترادفالبا مث بندي موضوعیواژه با دسته 1100، لغات ضروري تافل و 504هاي شامل لغات دبیرستان، لغات کتاب

 Fast Reading پرفروش کتاب
 )صفحه 136ها (در در آزمونزنی هاي تستموزش تکنیکآهاي زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور مراه سؤاالت هبه

:هاي فوق دررنتی کتابخرید اینت
www.FastZaban.com

/FastZabant.meتلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورة آموزش کانال

چهارم چاپ

چاپ چهارم 

ي وندمهرداد زنگیهي تألیفی هاکتاب
 هاي زبانتوانید از کتابفروشیرا می

 معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

http://www.fastzaban.com/
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