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 www.FastZaban.comسایت ارتباط با ما از طریق وب

توانید عالوه ، شما عزیزان می(www.FastZaban.com)های زبان با مراجعه به سایت تخصصی آزمون   
همراه پاسخ تشریحی، از آخرین اخبار مربوط به سمینارهای های مختلف بهبر دسترسی به نمونه سؤاالت آزمون
توانید از امکانات دیگری نظیر مشاوره و ارایۀ می FastZaban.comسایت ما نیز مطلع شوید. همچنین، در وب

 Fast Readingو  Fast Grammar نظیرهای ما اتی هدفمند و امکان خرید پستی سری کتاببرنامۀ مطالع
 مند شوید.بهره

 
www.FastZaban.com 

e-mail: info@fastzaban.com 

 

 تر یاد بگیرید ...سریع Fastهای با مجموعه کتاب
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 از همین مؤلف:

 های زبان()راهنمای جامع گرامر آزمون Fast Grammarکتاب 

 

های گرامری آن همراه تشریح کامل مهارتبهتافل النگمن اب راهنمای کامل کت Fast Grammarکتاب    

، MSRT ،EPTای هاست. این کتاب تالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای بخش گرامر آزمون
MHLEالش شده در این کتاب تهای مختلف. و کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته ، آیلتس، تولیمو، تافل

 ود.ش مباحث استفادهتوضیح  برایشفاف  و ساده اهمیت خودداری شود و از زبانیکممباحث گرامری اشاره به  زا
 به زبان ساده آموزش داده شده است. به سؤاالت گرامر یدهپاسخ هاییکتکنهمچنین، در این کتاب 

 Fast Grammarکتاب های قسمت
بخش تشکیل شده که هر یک از آنها بر روی یکی از مباحث گرامری مورد  15از  Fast Grammarکتاب    

 کند.ها تمرکز میسؤال در آزمون

 های مختلف کتاب قسمتFast Grammar :به شرح زیر هستند 

، ها حائز اهمیت هستند: در این قسمت سعی شده تا مباحثی که در آزمونتوضیح نکات درس به زبان ساده. 1

 به زبان ساده توضیح داده شوند.

های مختلف عنوان شده است. همچنین، : در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمونآزمون در. 0

 شده است. هایی از آزمون با ذکر نکات ارائهمثال

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

توانید در های تشریحی این سؤاالت را میها از مباحث آن بخش بطور مکرر مطرح شده است. پاسخدر آزمون
 انتهای کتاب مطالعه کنید.

 Kitآزمون جامع از کتاب  5: در انتهای کتاب نیز کنکورهای زمونهای آو تست Kitهای جامع کتاب آزمون. 2

مختلف قرار داده شده  هایتست از سؤاالت کنکورهای رشته 121های گرامر است( و )که از منابع مهم آزمون
 ده است.ها تشریح گردیگزینههمۀ گردیده و دلیل درستی یا نادرستی  ارائهها پاسخ تشریحی است. برای تست

ما  تیفروشگاه اینترنتوانید به می و ویدئوهای آموزشی هاو دریافت نمونه سؤاالت آزمون تهیۀ این کتاب برای
 مراجعه کنید. (www.FastZaban.com)به نشانی 
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