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 کتاب دوم یرایشو عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪ 

 Fast Grammar استاد یفتألهای زبان( )گرامر جامع آزمون

ترین برند تحصیالت تکمیلی()باکیفیت وندییهمهرداد زنگ 

...به بازار آمد رنگ دودر 
 

و ارشد ، MSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یسؤاالت واقعو تست  057از  با بیش ✔

... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر لا ـــکامپاسخ با  69 اردیبهشتها تا رشته ۀهم یدکتر

:شامل

 بخش ۶۱آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑

 با Kitو  تافل بارونز، تافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑

هایحی و تحلیل همۀ گزینهکاملا تشر هایپاسخ

Fast Grammar

کالس درس همراه

زبانی هاآزمون منبعین ترکامل



مانند فاعل، فعل، مفعول، صفت،  اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑
نها قرار گرفتن آ یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد یصتشخ یهاو نشانهید، ... ق

در جمله

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

به مشا یهاکه در کتاب یو انحصار یبصورت ابداع تریعسر زنی تست نکات ☑
 .. ید.د یدنخواه

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑

 کیآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑
 شودیدنبال م

و... به سؤاالت یحپاسخ صح یاستفاده از آنها برا ۀو نحو کلمه پسوندهای آموزش ☑

چاپ انتشارات جنگل
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 (۹۶اردیبهشت ) MSRTنمونه سؤالات آزمون 

 :های پرفروشمؤلف کتاب          های تشریحی با پاسخ

 Fast Grammar ویرایش دوم( های زبانگرامر جامع آزمون(، 

Fast Reading چاپ دوم( های زباندرک مطلب جامع آزمون(، 

Fast Bank (EPT)  بانک سؤالاتEPT، 

Fast Vocabulary های زبانواژگان جامع آزمون 
 

 1. Since Tampa has a mild winter climate, ............. as a tourist resort. 

(MSRT  ۶۹اردیبهشت)
(A) popular it 

(C) popular 

(B) that as popular 

(D) it is popular 

 2. Pansies can be cultivated easily in home gardens, but .............. 

plenty of water and not too much sun. 

(MSRT  ۶۹اردیبهشت)
  (A) to require 

(C) required 

(B) they require 

(D) requiring

 :ترجمۀ تست اول

آب و هوای زمستانی معتدلی دارد، یک تفریحگاه توریستی محبوب تلقی  تامپااز آنجاییکه ]بندر[ »

 .«شودمی
 

 :پاسخ تشریحی
واره جمله ۲استفاده شده است. پس، با « چون، از آنجاییکه» since دهندۀ قیدی بیان دلیلربطدر ابتدای جمله از 

ۀ اول واردیگر نیاز داریم. در جملهفاعل و فعل و بعد از کاما هم به یک فاعل و فعل مواجهیم؛ یعنی قبل از کاما به یک 
هم فعل آن است.  hasشروع شده( و  T فاعل از نوع اسامی خاص است )زیرا با حرف بزرگ Tampa)قبل از کاما(، 

 بعد از جای خالی فعلوارۀ دوم( یک فاعل و یک فعل مناسب پیدا کنیم. حال بایستی برای قسمت بعد از کاما )جمله
 تواند صحیح باشد.فعل است، می isفاعل از نوع ضمیر و  it، که در آن Dتنها گزینۀ  نداریم؛ پس

 

 :تست دومترجمۀ 

های خانگی به عمل آورد، ولی )آنها( نیازمند آب زیاد راحتی در باغچهتوان بههای فرنگی را میبنفشه»

 «و نور آفتاب نه چندان زیادی هستند.
 

 

 



 و ... Fast Grammarوندی مؤلف کتاب پرفروش گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه 

 

 
۲ 

 :پاسخ تشریحی
برای سهولت به خاطر سپردن،  Fast Grammar )که در کتاب« ولی» but ازـسپایهحرف ربط هم از استفادهبا توجه به 

و بعد از ل ـاعل و فعـف؛ یعنی قبل از کاما به یک نیاز داریمواره جمله ۲ به یاد کـردیم(، fanboys نوانتحت ع از آنها
و  لـفاع« بنفشـۀ فرنگـی» Pansiesا(، ـوارۀ اول )قبل از کاملهـدیگر نیاز داریم. در جمل ـل و فعـفاعکاما هم به یک 

can be cultivated وارۀ دوم( یک فاعل و یک فعل هم فعل آن است. حال بایستی برای قسمت بعد از کاما )جمله
یم. بنابراین، به فاعل و فعل نیاز دار butبعد از جای خالی فعل نداریم؛ پس در جای خالی و بعد از یم. داشته باشمناسب 
 فعل است، صحیح است. requireفاعل و  they، که در آن Bگزینۀ 

 

 :Aگزینۀ 

)که در  وارهفعلمفهوم توجه به است و با  وارهفعل to requireولی  نیاز داریم؛ فاعل و فعلنادرست است؛ زیرا به 

 تواند نقش فعل را به عهده بگیرد.واره نمیفعلبرای نخستین بار در ایران از آن یاد شده(،  Fast Grammarکتاب 
 ویرایش دوم(. Fast Grammarکتاب  ۹)بخـش 

 :Cگزینۀ 
 .تنها یک فعل گذشتۀ ساده است requiredبه فاعل و فعل نیاز داریم ولی  butبعد از  زیرا نادرست است. 

 :Dگزینۀ 
 Fast Grammarکتاب  ۹)بخـش  استواره فعل requiringاینجا  فاعل و فعل نداریم. درنادرست است؛ زیرا 

 ویرایش دوم(.

 

 با احترام       

  مهرداد زنگیهوندی

 

 های بیشتر با پاسخ تشریحی در کانال تلگرامی ماتست

 

 

  

 انهای زبکانال تلگرامی آموزش و مشاورۀ زبان انگلیسی برای آزمون

 :وندیمهرداد زنگیه و زبان کنکورها با نظارت استاد
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های فشردۀ ( و دورهوبینار)آنالین  آنالین و سمینارهای آموزش ی هایکالس

 با تدریسکنکورها و  EPT ،MSRT ،MHLEهای بندی آزمون جمع

   ونـدیمهـرداد زنگیـه     استاد

ـــابـــــــــــم  ـــــش دوم(،ــــــ)ویـــــرای Fast Grammarـروش ــــــرفـــهای پؤلـف کتـــ

  Fast Reading بانک جامع ســـــــؤاالت آزمون رایش دوم(، ـــــــــــ)ویEPT ،

Fast Vocab  (جنگلانتشارات های زبان( )چاپ )واژگان جامع آزمون 

 سایت:توضیحات بیشتر در وب

www.FastZaban.com 



 ... و )ویرایش دوم( Fast Readingیرایش دوم(، و) Fast Grammarمؤلف کتاب پرفروش  وندییهاستاد مهرداد زنگ یگروه آموزش 
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 (۶۹خرداد ) MSRT آزمون هاینمونه تست درک مطلب از ریدینگ
 

     The Moon, which has undergone a distinct and complex geological history, 

presents a striking appearance. The moon may be divided into two major terrains: the 

maria (dark lowlands) and the terrace (bright highlands). The contrast in the reflectivity 

(the capability of reflecting light) of these two terrains suggested to many early 

observers that the two terrains might have different compositions, and this supposition 

was confirmed by missions to the Moon such as Surveyor and Apollo. One of the most 

obvious differences between the terrains is the smoothness of the maria in contrast to 

the roughness of the highlands. This roughness is mostly caused by the abundance of 

craters; the highlands are completely covered by large craters (greater than 40-50 km 

in diameter), while the craters of the maria tend to be much smaller. It is now known 

that the vast majority of the Moon’s craters were formed by the impact of solid bodies 

with the lunar surface. 
     Most of the near side of the Moon was thoroughly mapped and studied from 

telescopic pictures years before the age of space exploration. Earth-based telescopes 

can resolve objects as small as a few hundred meters on the lunar surface. Close 

observation of craters, combined with the way the Moon diffusely reflects sunlight, led 

to the understanding that the Moon is covered by a surface layer, or regolith, that 

overlies the solid rock of the Moon. Telescopic images permitted the cataloging of a 

bewildering array of land forms. Craters were studied for clues to their origin; the large 

circular maria were seen. Strange, sinuous features were observed in the maria. 

Although various land forms were catalogued, the majority of astronomers’ attention 

was fixed on craters and their origins. 
     Astronomers have known for a fairly long time that the shape of craters changes as 

they increase in size. Small craters with diameters of less than 10-15 km have relatively 

simple shapes. They have rim crests that are elevated above the surrounding terrain, 

smooth, bowl-shaped interiors, and depths that are about one-fifth to one-sixth their 

diameters. The complexity of shape increases for larger craters. 

 
 

1. What does the passage mainly discuss? 

(A) What astronomers learned from the Surveyor and Apollo space missions 

(B) Characteristics of the major terrains of the Moon 

(C) The origin of the Moon’s craters 

(D) Techniques used to catalogue the Moon’s land forms 

2. The word “undergone” in line 1 is closest in meaning to ......... . 

(A) altered 

(C) experienced  

(B) substituted  

(D) preserved

  



 ... و )ویرایش دوم( Fast Readingیرایش دوم(، و) Fast Grammarمؤلف کتاب پرفروش  وندییهاستاد مهرداد زنگ یگروه آموزش 

 

 

3. According to the passage, the maria differ from the terrace mainly in terms of 

............. .  

(A) age  

(C) size  

(B) manner of creation 

(D) composition

4. The passage supports which of the following statements about the Surveyor and 

Apollo missions? 

(A) They confirmed earlier theories about the Moon’s surface. 

(B) They revealed that previous ideas about the Moon’s craters were incorrect. 

(C) They were unable to provide detailed information about the Moon’s surface. 

(D) They were unable to identify how the Moon’s craters were made. 

5. The word “vast” in line 14 is closest in meaning to ............. . 

(A) special (B) known (C) varied (D) great

6. All of the following are true of the maria EXCEPT: 

(A) They have small craters. 

(B) They have been analyzed by astronomers. 

(C) They have a rough texture.  

(D) They tend to be darker than the terrace. 

7. All of the following terms are defined in the passage EXCEPT ............. .

(A) Moon (line 1) 

(C) regolith (line 16)  

(B) reflectivity (line 3) 

(D) rays (line 19)

8. The author mentions “wispy marks” in line 19 as an example of ............. . 

(A) an aspect of the lunar surface discovered through lunar missions 

(B) a characteristic of large craters 

(C) a discovery made through the use of Earth-based telescopes 

(D) features that astronomers observed to be common to Earth and the Moon 
 

9. According to the passage, lunar researchers have focused mostly on ............ . 

(A) the possibility of finding water on the Moon 

(B) the lunar regolith 

(C) cataloging various land formations 

(D) craters and their origins 

10. The passage probably continues with a discussion of ............. . 

(A) the reasons craters are difficult to study 

(B) the different shapes small craters can have 

(C) some features of large craters 

(D) some difference in the ways small and large craters were formed 
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 :پاسخ کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. B 6. C 

2. C 7. C 

3. D 8. C 

4. A 9. D  

5. D 10. C 
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 .است Bپاسخ گزینۀ . 1
 بطور مفصل توضیح داده شده، سؤال Fast Readingکتاب  ۲همانطور که در بخش 

What does the passage mainly discuss?:  کند؟عمدتاً در مورد چه چیزی صحبت میمتن  

 خواهد.را از ما می ایدۀ اصلی متناز تیپ سؤاالتی است که 

 دهی به این تیپ سؤاالتنحوۀ پاسخ: 

 Skimmingکتاب اشاره شده، برای پاسخ به چنین سؤاالتی بایستی با استفاده از تکنیک  ۵همانطور که در صفحۀ 
را مطالعه کرده و با مرور سطحی بقیۀ جمالت متن، ایدۀ اصلی متن را استخراج کنیم. در اینجا  هاجمالت اول پاراگراف

نواحی مختلف ماه، در رابطه با  های آن، متنو دیگر قسمت متن خط اول ۳با توجه به  کنید،نیز همانطور که مالحظه می
است. هر سه گزینۀ  Bین، بهترین پاسخ، گزینۀ بنابرا ها و تمایزات آنهاست. و ویژگی terraceو  mariaدو ناحیۀ 

 دیگر جزو جزئیات متن محسوب شده و ایدۀ اصلی آن نیستند. 

 . است Cپاسخ گزینۀ . ۲
را که در خط اول از « متحمل شدن، دستخوش ... شدن»به معنی  undergoneترین مترادف فعل این تست، نزدیک

به خود دیدن، متحمل ... شدن، تجربه » C ،experienceت متن، گزینۀ خواهد. با توجه به بافآن استفاده شده را می
 صحیح است.« کردن

 های دیگر:ترجمۀ گزینه

alter: (تغییر دادن جزئیات )را  

substitute: جانشین شدن/ کردن 

preserve: دنحفظ کردن، حفاظت کر  
 

 . است Dپاسخ گزینۀ . ۳
 توضیح دادیم، سؤاالت Fast Readingکتاب  ۳همانطور که در بخش 

According to the passage, ... ?:               .... ،؟ بر اساس متن  

 خواهد.را از ما می تنجزئیات بیان شده در ماز تیپ سؤاالتی هستند که 
 

 دهی به این تیپ سؤاالتنحوۀ پاسخ: 

آنها را در  Scanningرا در صورت سؤال پیدا کرده و با تکنیک  کلمات کلیدی هایی بایستیبرای پاسخ به چنین تست
 (.Fast Readingکتاب  ۳و  1های های نادرست پاسخ را پیدا کنیم. )بخشمتن جستجو کنیم. سپس، با رد گزینه

 اشاره شده است: terraceو  mariaاست. در خط پنجم به تفاوت  terraceو  mariaسؤال در رابطه با تفاوت عمدۀ 
 

... the two terrains might have different compositions,... 

 است. Dدر نتیجه، پاسخ گزینۀ 
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30. Turquoise, which found in microscopic crystals, is opaque with a waxy luster, varying in  
                                       A                                                                                B                              C 

color from greenish gray to sky blue. 
             D 

 پاسخ تشریحی 

 .صحیح است Bگزینۀ 
 :تعریفحروف  مبحث 

ات کامل در مورد توضیحاستفاده شده. ) aدرستی از حرف تعریف شروع شده، به wصدای که با حرف بی waxyقبل از 
 (Fast Grammarکتاب  ۲بخش  دریف حروف تعر

 .صحیح است Cگزینۀ 

 :وصفی کوتاه شده یهاوارهجمله مبحث 

بوده که با حذف ضمیر موصولی  which variesهای وصفی مواجهیم؛ در اصل وارهدر اینجا با حالت کوتاه شدۀ جمله
which  و تبدیل فعل به شکلing دار بهvarying .کوتاه  یوصف یهاوارهجملهات کامل در مورد توضیح) تبدیل شده

 (Fast Grammar ۴، درس ۴بخش  در شده

 .صحیح است Dگزینۀ 

 :اضافهحروف  مبحث 

 در اضافهحروف ات کامل در مورد توضیحدرستی استفاده شده. )به...« از ... تا » ... from ... toهم از اصطالح  در اینجا
 (Fast Grammarکتاب  1۳بخش 

 .است Aپاسخ گزینۀ 

 :مجهولی ساختارهای مبحث 

 توضیح داده شده: Fast Grammarکتاب  1۳۳همانطور که در صفحۀ 

بعد از خود را ایفا کند، آن جمله یک جملۀ دهندۀ فعل انجام( یک جمله نتواند نقش قسمت قبل از فعل) نهادهرگاه »

 «خواهد بود. مجهولی

)گذشتۀ  found فعل دهندۀ عملانجامنقش تواند است و نمی غیرجانداریک اسم « فیروزه» turquoiseدر این تست هم، 
find «یم. اما ...دار نیازمجهولی یک ساختار  بگیرد. بنابراین، به به عهدهرا «( پیدا کردن 

 (.p.p)قسمت سوم فعل قبل از  to beفعل وجه اشتراک تمامی ساختارهای مجهولی، استفاده از یک 
 است.

 is foundاستفاده شده که نادرست است. شکل صحیح  foundاز فعل معلوم  whichدر این تست، بعد از ضمیر موصولی 
کتاب  11بخش  ات کامل در مورد ساختارهای مجهولی درتوضیح)...«. )مجهولی(  شودیافته میفیروزه، که ... »است 

Fast Grammar) 



 www.FastZaban.com زشی:مویت آاس FastZaban@کانال تلگرام: 

 

 

26. When I came to this university, I did not think that signing in for classes  
                           1                                                                2                        3 

would be so difficult. 
                               4 

 :ترجمۀ جمله

 «اشد.ب سختها اینقدر در کالس ثبت نام کردنکه  کردمتصور نمی، آمدموقتی به این دانشگاه »
                                         ۱                  ۲                             ۳                                                ۴ 

 :هابررسی گزینه

 :۱گزینۀ 
، به زمان هاانـتطابق زموارۀ دوم و مبحث در جمله did گذشتۀزیرا با توجه به استفاده از فعل کمکی زمان  صحیح است؛

 Fast Grammarکتاب  ۰۱)بخش  و صحیح است. comeدۀ فعل ـقاعگذشتۀ بی cameنیاز داریم. اده ـس گذشتۀ
 (.ویرایش دوم

 :۲گزینۀ 
کتاب  ۹ش ـ( استفاده شود )بخthink)اینجا ل ـادۀ فعـشکل سبایستی از  didصحیح است؛ زیرا بعد از فعل کمکی 

Fast Grammar ویرایش دوم.) 

 :۳گزینۀ 
 دهندۀ قیدیربط henWنیاز داریم. دهنده ربط ۲داریم؛ پس به واره جمله ۳نادرست است. توجه کنید که در این تست 

 یک قرار گرفته، نه )think( فعلیک است )از نوع وصفی نیست، زیرا بعد از  وارۀ اسمیدهندۀ جملهربط thatو  زمان

رار گرفته. ق مفعولوارۀ اسمی در نقش گیریم که جملهقرار گرفته، نتیجه می فعلبعد از وارۀ اسمی از آنجاییکه جمله .(اسم

واره جمله فعلنیز  would beو اسم مصدر از نوع  فاعل signing inنیاز داریم. در اینجا  فاعل و فعلبه  thatبعد از 

 استفاده شود: upبایستی از حرف اضافۀ  inولی مشکل در اینجاست که بجای حرف اضافۀ  است.
sign: امضاء کردن 
sign in: هتل، باشگاه[ )بعد از رسیدن( اعالم حضور کردن، نام خود را )در لیست( وارد کردن[ 
sign up: یافته[ ثبت نام کردنهای سازمانها و کالس]فعالیت  

تواند صحیح به تنهایی نمی signاست. دقت کنید که  sign upدر جمله، شکل صحیح  classesاز  با توجه به استفاده
 (.ویرایش دوم Fast Grammarکتاب  ۰۳ش ـ)بخ باشد.

 را مدنظر قرار داده است. و استفاده از حرف اضافۀ صحیح حروف اضافه در واقع، در این سؤال طراح محترم مبحث 

 :۴گزینۀ 
( استفاده شود so difficult)اینجا  قید و سپس صفتیا از  صفتاز یا بایستی  beی بعد از فعل ربطصحیح است؛ زیرا 

 (.ویرایش دوم Fast Grammarکتاب  ۸ش ـ)بخ

        احترامبا 

  مهرداد زنگیهوندی



 ... و )ویرایش دوم( Fast Readingیرایش دوم(، و) Fast Grammarمؤلف کتاب پرفروش  وندییهاستاد مهرداد زنگ یآموزشگروه  

 

 

 

 (۶۹خرداد ) EPT آزمون گرامرنمونه تست 

 

 

51. On Neptune, winds blow at up to 2,000 km/h, fast than on any other planet. 
        1                                             2                               3                                       4 
 

 :ترجمه

 ترکیلومتر بر ساعت سرعت دارند، که از هر سیارۀ دیگری سریع ۰۲۲۲]سیارۀ[ نپتون، بادها تا  بر روی»
 «است.

 
 

 :یپاسخ تشریح

 ٣گزینۀ . ١٥

 صفت و شکل صحیح آن در جمله :درسی مبحث

لزوم  ۀنشان than نیز عنوان شده، Fast Grammarویرایش دوم کتاب  ۱٥نکتۀ مهم صفحۀ همانطور که در 
 یلیتفضبه حالت  fastحالت مطلق صفت  یبجا ٣در گزینۀ  ین،. بنابرااست یلیتفض یهاصفتاستفاده از ساختار 

erfast یمدار یازن. 

 

 :های دیگرتحلیل گزینه

  صحیح است. ٥گزینۀ 

 (Fast Grammarکتاب  ٥٣)بخش  حروف اضافه :درسی مبحث

 سطح استفاده شده است:برای اشاره به « رویِ» on حرف اضافۀ از
on Neptune: بر روی ]سیارۀ[ نپتون 

  صحیح است. ۰گزینۀ 

 (Fast Grammarکتاب  ٥٣)بخش  حروف اضافه :درسی مبحث

  ....«تا ]میزانِ[ » up toضافۀ حرف ا

  صحیح است. ۴گزینۀ 

 (Fast Grammarکتاب  ٥١)بخش  انتخاب کلمات :درسی مبحث

 استفاده شده است. planetدرستی از شکل مفرد به any otherبعد از 

  

انگلیسی  زبان تلگرامیآموزش کانال 

 های زبانبرای آزمون

 :وندیمهرداد زنگیه

 



: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
نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ  ترینقسمت تالش شده مهم

 ها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.آزمون

 :در آزمونقسمت  ☑

ها توضیح آزموندر هر بخش در آزمون انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث  در قسمت
شود و شکل ها مطرح میکه از هر بخش در آزمون در این قسمت انواع سؤاالتیداده شده است. 

 ها توضیح داده شده است.های نادرست در سؤاالت برای رد گزینهکلی گزینه

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

 ست.ها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده ادر آزمون

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

 :۶۱تا اردیبهشت 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  69مختلف تا سال  هایرشته
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  ۶۱و ... تا اردیبهشت 

 یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑



 از همین مؤلف:

)چاپ جدید( های زبان()راهنمای جامع درک مطلب آزمون Fast Readingکتاب 

ی کارشناس کنکور درک مطلببخش  تالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای Fast Readingکتاب    
.تافلو  MSRT، EPT ،MHLE ،مختلف هایرشتهارشد و دکتری 

 Fast Reading کتابمختلف های قسمت
انواع  الزم برای پاسخ به هایرتاهه هر یک از آنها بر روی یکی از مبخش تشکیل شده ک 1این کتاب از    

.ستا ارائه گردیده نامهدرسیک بصورت  ی کتابهابخشیک از  هر .کندرکز میتم آزمونت سؤاالمختلف 

 هستندهای مختلف کتاب به شرح زیر بخش: 

ا بی به زبان ساده درس : در این قسمت سعی شده تا مباحثبه زبان سادههر بخش نکات  و آموزش توضیح. 1

داده شوند. توضیحمثال 

دهی به و چگونگی پاسخ های مختلفدر آزمون درسباحث هر : در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مدر آزمون. 0

 ارائه شده است. تستی با ذکر نکاتآنها 

سؤاالتی نمونه یک آزمون نمونه قرار داده شده که شامل  ،در انتهای هر بخش: Sample Testقسمت . 1

 .نداها از مباحث آن بخش مطرح شدهناست که در آزمو

 (تست 121متن ) 05 و تست( 52) آزمون جامع یکنیز : در انتها مختلفهای های آزمونتست و جامع نآزمو. 2

 های مختلف قرار داده شده است.وناز سؤاالت آزم

 یه. توصستاه شده آنها آورد ۀبا ترجم های زبانزمونآمهم  : در این بخش واژگانواژگان مهم ۀناملغت. 2

 .یددقت مطالعه کرده و به ذهن بسپارلغات را به ینا شودیم

ما به  یاینترنت وبگاهتوانید به می ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون برای تهیۀ این کتاب
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)نشانی 



از همین مؤلف:

 شامل:
 1211( با پاسخ کامـالً تشریحی )جمعاً 15 ردادختا  12)از اسفند  EPTدورۀ اخیر آزمون  12ـ همۀ سؤاالت 

 (ستت
ها و مشخص کردن مباحث پرتکرار آزمونـ تحلیل آزمون

 ـ آموزش نکات تستی
پرتکرار آزمون ـ لیست لغات مهم و

، تولیمو و کنکور EPT، MSRT ،MHLE هایقابل استفادۀ داوطلبان آزمون

 های مختلفکارشناسی ارشد رشته

ما به  یاینترنت بگاهوتوانید به می ها و ویدئوهای آموزشیو دریافت نمونه سؤاالت آزمون برای تهیۀ این کتاب
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)نشانی 

 
با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل آزمون،  هابرای دریافت سؤاالت آزمون

 یا www.FastZaban.comسایت به وب
 کانال تلگرامی ما

t.me/FastZaban .مراجعه نمائید



سراسر کشور در لیفیتأ هايکتاب راکز فروشم برخی از

1
 تهران

1فروشگاه انتشارات جنگل
 یابانخ ین،فرورد 12 یابانانقالب، خ یابانالب، خانق یدانم

 یدجاو یريمن به یدهنرس ،نژادیلباف

2
 تهران

2جنگل تروشگاه انتشاراف  
فروردین، جنب ساختمان تعزیرات 12 ان انقالب، خ انقالب، خمید

 تهران3
 کتابفروشی راه رشد

ین و اردیبهشتفرورد 12 یابانخ بین انقالب، خیابان

هاي زبان میدان انقالبکتابفروشی کلیۀ    تهران 4

 اصفهان 5
1فروشگاه انتشارات جنگل  

فلکه نگهبانی، خیابان خلیفه سلطانی، گاز سابق، خانه اصفهان،
 روبروي تقاطع دوم

 اصفهان 6
2فروشگاه انتشارات جنگل  

 ارباغ باال، چهارراه نظرخیابان چه 

 اصفهان 7
3فروشگاه انتشارات جنگل  

 خیابان آمادگاه، روبروي هتل عباسی

 قم 8
فروشگاه انتخاب

، ساختمان مهر20انتهاي کوي ، معلم غربیخیابان چهارراه شهدا، 

ترش 9  
نگلفروشگاه انتشارات ج  

خیابان سعدي، مقابل بازار روز، نبش خیابان شهید نوري

 تبریز 10
کتابفروشی آفتاب

خیابان شریعتی جنوبی، جنب بانک ملی، زیرزمین

 تبریز 11
کتابفروشی فروزش

روبروي کوي بزرگمهر ،ارراه آبرساننرسیده به چه ،خ امام

 تبریز 12
 کتابفروشی زبان آکادمیک

فلکه دانشگاه، برج بلور

 مشهد 13
کتابفروشی فرزانه

28خ سعدي، پاساژ مهتاب، ط همکف، پ 

 مشهد14
کده آفاقزبان

احمدآباد، اول مالصدرا، پاساژ پردیس 

 مشهد15
پردیس کتابفروشی

میدان آزادي، دانشگاه فردوسی، جنب دانشکده علوم اداري و 
 اقتصاد



 اهواز61
 کتابفروشی رشد

بین سیروس و نادري ،خ حافظ

 اهواز71
 خانه کتاب زبان

تربت و کاشان ینب ،یاصل یابانخ ،يسعد يکو ،گلستان

 اهواز81
 کتابفروشی شرق

333پ  ،بین نادري و سیروس ،خ حافظ شمالی

 شیراز91
مدرنکتابفروشی 

آناهیتا ساختمان را،ن مالصدباخیا

 شیراز20
محمديکتابفروشی 

تروبروي خیابان اردیبهش ،ابتداي خیابان مالصدرا ،میدان نمازي 

 کرمانشاه21
سروشکتابفروشی 

میدان آزادي، خ پست شهید قندي

 کرمانشاه22
اندیشهکتابفروشی 

خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقۀ همکف 

 کرمانشاه23
 کتابفروشی سروش نو

، دست راست، پاساژ سروش، طبقه دوماعظم یردبخیابان 

 کرمانشاه24
 کتابفروشی شهر زبان

الهیه، سمت چپ طرفبهچهارراه سنگر، 

 کرج25
کتابفروشی بهمن

میدان ،گوهردشت اول فلکه ،حصارك میدان ،چهار راه طالقانی
 دگانآزا

 گرگان 26
 کتابفروشی جنگل

یدان شهرداري، پاساژ شیرنگیم

 گرگان 27
کتابفروشی فرهنگ

20آفتاب  خیابان خمینی،

 کرمان 28
کتابفروشی شهر زبان

ز قبل ا ،راه طهماسب آبادبه چهار یدهنرس ،یبهشت یدشه یابانخ
 نمجتمع ارغوا، شانهفروشگاه خانه و کا

 کرمان 29
رسانکتابفروشی کتاب  

 33نبش کوچه  ،راه احمديسه

 خرم آباد 30
کتابفروشی دنیاي زبان

یسمت میدان تختهب ،چهارراه فرهنگ



 همدان 31
کتابفروشی جهان دانش

ابتداي خیابان شریعتی، میدان امام 

 بابل 32
  کتابفروشی گویش

جنب سینما انقالب ،خ هفده شهریور

 ارومیه 33
آواتاك آموزشگاه زبان  

ارومیه، خیابان امامت، ابتداي کوي مهندسین

 سمنان 34
کتابفروشی اشراق

عصرجنب مسجد ولی ،عصربلوار ولی

 شاهرود 35
کتابفروشی معین

اباییجنب ساختمان پزشکی ب ،بهمن 22خیابان

 یزد 36
کتابفروشی فدك

ابتداي خیابان فرخی ،میدان باغ ملی

 بندرعباس 37
کتابفروشی پنج استاد

بلوار دانشگاه

 سنندج 38
کتابفروشی کمبریج

انتجاري کردست مجتمع ،خیابان پاسداران

 مریوان 39
تابفروشی اندیشهک  

طبقه دوم ،پاساژ عدالت ،خیابان جمهوري 

 ایالم 40
کتابفروشی رشد

باالتر از مسجد والیخیابان والیت، 

 بجنورد 41
کتابفروشی فرزین

تاجفر پاساژ ،خیابان طالقانی شرقی 

 بیرجند 42
کتابفروشی خوارزمی

ساختمان  ،100پالك  ،2مدرس  ،بلوار مدرس ،میدان ابوذر
 خوارزمی

ریزنی 43  
الجکتابفروشی ک

ومطبقه د ،پاساژ زحلی ،خیابان قدس

 پرفروش هايتوانید کتابهمچنین، شما عزیزان می Fast Grammar، Fast Reading ، بانک
سایت هاي معتبر یا از وبرا از کتابفروشیو ...  EPT ،Fast Vocabسؤاالت 

FastZaban.com.www .تهیه نمائید 

http://www.fastzaban.com/
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