)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

۷۹  آذرماهEPT سؤاالت آزمون
آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی-با پاسخ گروه تألیفی
 خط،توجه کنید که زیر کلمات کلیدی صورت سؤال که در پاسخ به تست کمکرسان هستند
.کشیده شده است
1. The sweeper ……… the classroom after the children left a mess.
1) cleaned
2) stand
3) meant
4) sat

1

2. My ……… is a writer and her books are very popular.
1) brother
2) uncle
3) father

4) aunt

3. John is very ……...…. . He doesn’t go out a lot.
1) bored
2) friendly
3) angry

4) shy

4. Turn ……… and you’ll see the museum on the left.
1) right
2) rightly
3) by she right

4) on the right

5. The museum was ……… on Monday.
1) aware
2) sleepy

4) closed

3) tired

6. Did you ……… shopping after school yesterday?
1) draw
2) clean
3) go

4) come

 کتاب پرفروش۶۰۱  یک اصطالح گرامری است که در صفحۀgo shopping دقت کنید که
. هم آورده شده استFast Grammar
7. You should be very ……… of yourself. You have done a great job.
1) proud
2) calm
3) happy
4) angry
8. Marry has fallen down the steps outside and there’s ……… everywhere.
1) bone
2) skin
3) blood
4) cut
9. Last Wednesday the company told Sara that they had emailed her job details
the ……… day.
1) last
2) before
3) earlier
4) previous

 با پاسخ تشریحی و تحلیل...  وMSRT ،EPT برای دریافت سؤاالت آزمونهای
 یاwww.FastZaban.com  به وبسایت،آزمون
کانال تلگرامی ما
. مراجعه نماییدt.me/FastZaban

)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

10. I usually ……… my breakfast before 8 o’clock.
1) keep
2) have
3) take
11. I ……… six emails before Nowruz.
1) spent
2) cut

3) put

4) get
4) sent

12. The bag was very ………… . I could easily hold it up.
1) deep
2) hallow
3) light

4) serious

13. I have ……… the cash as you instructed.
1) delivered
2) dug
3) drank

4) associate

14. I’ll take care of the others if you want to ……… the kids.
1) watch
2) think
3) view

4) digest

15. Tom was absent to ……… reading.
1) give
2) go

3) tidy

4) begin

16. Let’s ……… at how this happened.
1) see
2) wear

3) look

4) bring

17. I’m ……… tired of all this movement.
1) getting
2) taking
3) seeing
18. How could anyone ……… asleep that fast?
1) keep
2) wait
3) start

4) having
2
4) fall

19. If you don’t ……… up and demand a change, he’ll keep on doing it.
1) sit
2) stand
3) arrange
4) ride
20. The flowers drank much more water than we had ……… .
1) realized
2) cancelled
3) started
4) happened
21. Sally usually ……… the dishes at 5 o’clock in the afternoon.
1) washes
2) drinks
3) plays
4) eats
22. Marry is ……… Volleyball with her friends in the yard.
1) standing
2) understanding
3) playing

4) drinking

23. John is always ……… in learning English.
1) happy
2) busy
3) heavy

4) interested

24. Sam rarely ……… TV when he is at home.
1) speaks
2) reads
3) watches

4) stands

25. I listened to the radio but I did not ……… the news.
1) think
2) drink
3) play

4) understand

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

کتاب لغات دبیرستان و کنکور رسید:

3

🔍 تحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون آذرماه :۷۹

 این غافلگیرکنندهترین آزمون لغت تاریخ  EPTبود!!!
 سطح کلی سؤاالت این بخش بسیار ساده بود! و بسیاری از
لغات از لغات دبیرستان و حتی راهنمایی بودند!
ولی در آزمونهای آتی ،قطعاً شرایط بدین شکل نخواهد
بود .برخی از سؤاالت هم به مباحث گرامری مربوط بودند.

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

سؤاالت آزمون  EPTآذرماه ۷۹
با پاسخ گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی
Section Two: Structure Part One
Choose the answer which best completes the following sentences.
26. The student’s questions are always ………… by the teacher.
1) answers
2) answered
3) answering
4) to be answered
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد قسمت سوم فعل بعد از فعل کمکی  beو مشتقات آن [اینجا  ]areدر ساختارهای
مجهولی؛ صفحۀ  ،۹۳۱بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar

4) donating

27. Money was generously ………… to the homeless shelter.
1) donate
2) donated
3) being donate

پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد قسمت سوم فعل بعد از فعل کمکی  beو مشتقات آن [اینجا  ]wasدر
ساختارهای مجهولی؛ صفحۀ  ،۹۳۱بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar

4

4) will be given

28. Instructions ………… to you by the director.
1) will give
2) given
3) was giving

پاسخ :گزینۀ ( ← ۴کاربرد قسمت سوم فعل بعد از فعل کمکی  beو مشتقات آن [اینجا  ]beدر ساختارهای
مجهولی؛ دقت کنید که بعد از فاعل غیرجاندار  instructionsدر ابتدای جمله و با توجه به کاربرد:
 »»»» by the directorانجامدهندۀ کار by +
در انتهای جمله ،به یک فعـل مجهـولی نیاز داریم؛ صفحـۀ  ،۹۴۱بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar

4) had seen

29. She mentioned ………… my brother at a baseball game.
1) see
2) seeing
3) to see

پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد اسم مصدر (یا شکل  ingدار فعل) ،بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar

برای ثبتنام در کالسهای فشردۀ  EPTو  MSRTهر ماه با تدریس
استاد مهرداد زنگیهوندی به سایت www.FastZaban.com
مراجعه نمایید.
تلفن تماس۱۱۳۷۱۱۴۶۳۳۳ :

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

30. If you want, he ………… with you to the store.
1) should go
2) can go
3) would have gone
4) goes
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲الگوی شرطـی نـوع اول ،وجود  wantبصورت زمان حال ساده برای ما کلید است.
صفحـۀ  ،۹۷۷بخـش  ۹۷چـاپ هفتـم کتـاب پرفـروش .)Fast Grammar

4) don’t eat

31. If I ………… so much candy, I might be hungry.
1) had eaten
2) have eaten
3) hadn’t eaten

پاسخ :گزینۀ ( ← ۳الگوی ساختارهای شرطـی ،صفحـۀ  ،۹۷۶بخـش  ۹۷چـاپ هفتـم کتـاب پرفـروش
.)Fast Grammar

4) to read

32. I suggest ………… more English short stories.
1) read
2) to be reading
3) reading

پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربرد اسم مصدر (یا شکل  ingدار فعل) ،صفحۀ  ،۹۱۳بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب
پرفـروش .)Fast Grammar

4) until

33. I’ll be back tomorrow ………… there is a plane strike.
1) unless
2) whether
3) rather

پاسخ :گزینۀ ( ← ۱کاربرد ربطدهندههای قیدی ،صفحۀ  ،۳۳بخش  ،۵درس دوم چـاپ هفتـم کتاب
پرفـروش .)Fast Grammar

34. ………… in the ocean has been Sharon’s passion since she was five years old.
1) Swim
2) To go swim
3) Swimming
4) Having swim
پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربرد اسم مصدر بهعنوان فاعل ،صفحۀ  ،۱۴بخش  ۴چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی میتوانید به
کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
مراجعه نمایید.

5

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

35. I delayed ……….. Jerry the bad news.
1) telling
2) tell
3) to have told
4) have been telling
پاسخ :گزینۀ ( ← ۱کاربرد اسم مصدر (یا شکل  ingدار فعل) ،صفحۀ  ،۹۱۳بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب
پرفـروش .)Fast Grammar

36. Making friends has become more difficult since I ……….. to a new city.
1) would move
2) moved
3) move
4) moving
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد جملهوارۀ زمان گذشته بعد از  sinceدر زمان حال کامل ،باالی صفحۀ  ،۹۹۶بخش
 ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش  Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم روی آن بسیار تأکید
کردم).

37. I agreed ……….. to a party with my friend.
1) going
2) go
3) to go

4) be gone

پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربردهـای مصـدر با  ،toصفحـۀ  ،۹۱۶بخـش  ۹۱چـاپ هفتـم کتـاب پرفـروش
.)Fast Grammar
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3) draw

4) to have drawn

38. Yesterday, I decided ……….. .
1) to draw
2) drawing

پاسخ :گزینۀ ( ← ۱کاربرد مصـدر با  toبعد از  ،decideصفحـۀ  ،۹۱۳بخـش  ۹۱چـاپ هفتـم کتـاب
پرفـروش  Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم روی آن بسیار تأکید کردم).

4) were

39. I wouldn’t be here if I ……….. never met you.
1) had
2) have
3) had had

پاسخ :گزینۀ ( ← ۱الگوی ساختارهای شرطـی ،صفحـۀ  ،۹۷۶بخـش  ۹۷چـاپ هفتـم کتـاب پرفـروش
Fast Grammar؛ باز هم تست از ساختارهای شرطی ،که در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم عنوان کردم که
این ماه از آن تستهایی خواهیم داشت).

برای دریافت پاسخهای کامالً تشریحی آزمونهای ادوار گذشتۀ EPT
با تحلیل همۀ گزینهها ،میتوانید کتاب بانک سؤاالت  EPTتألیف
استاد مهرداد زنگیهوندی را از کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور
یا سایت ( www.FastZaban.comبا ارسال پستی به سراسر کشور)
تهیه نمایید.
تلفن تماس۱۱۳۷۱۱۴۶۳۳۳ :

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

40. If you help me with the dishes, I ……….. you with your homework.
1) would have helped
2) would helped
3) help
4) will help
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴الگوی شرطـی نـوع اول ،صفحـۀ  ،۹۷۷وجود  helpبصورت زمان حال ساده برای ما
کلید است .صفحۀ  ،۹۷۷بخـش  ۹۷چـاپ هفتـم کتـاب پرفـروش .)Fast Grammar

4) quick

?41. How ……….. time do we have for solving this puzzle
1) much
2) many
3) long

پاسخ :گزینۀ ( ← ۱کاربرد  how muchبههمراه اسامی غیرقابلشمارش [اینجا  ،]timeصفحۀ  ،۴بخش ۹
چـاپ هفتـم کتـاب پرفـروش .)Fast Grammar

42. I wish Mike ……….. to Paris on holiday. They’re talking about an eruption
there on the news.
1) doesn’t go
2) didn’t go
3) hasn’t gone
4) hadn’t gone
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴الگوهای جملهوارههای بعد از  ،wishصفحـۀ  ،۹۷۱بخـش  ۹۷چاپ هفتـم کتـاب
پرفـروش .)Fast Grammar

توجه :بسیاری از مؤسسات و گروههای آموزشی دیگر ،گزینۀ  ۲را بهعنوان پاسخ صحیح
درج کردهاند که متأسفانه کامالااااااااااً نادرست است!!!!

کتاب پرفروش  Fast Grammarبا رکورد فروش بیش از ده هزار جلد در  ۴۱ماه
اخیر
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

43. ……….. English is necessary to work in a hotel.
1) To speak
2) Speaking
3) To know speak
4) Speak of
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد اسم مصدر بهعنوان فاعل ،صفحۀ  ،۱۴بخش  ۴چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar

44. He looks forward to ......... his cousins.
1) meet
2) meeting
3) to be met

4) have met

پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد شکل  ingدار فعل بعد از  ،look forward toصفحـۀ  ،۹۱۴بخـش  ۹۱چـاپ
هفتـم کتـاب پرفـروش  Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم روی آن بسیار تأکید کردم).

3) to be followed

45. I had no choice but ……….. her.
1) follow
2) following

4) to follow
پاسخ :گزینۀ ( ← ۴کاربرد مصدر با  toبعد از  ،have no choice butبخـش  ۹۱چـاپ هفتـم کتـاب
پرفـروش .)Fast Grammar

توجه :بسیاری از مؤسسات و گروههای آموزشی دیگر ،گزینۀ  ۲را بهعنوان پاسخ صحیح
8

درج کردهاند که متأسفانه کامالااااااااااً و بسیار بسیار نادرست است!!!! طراح گزینۀ  ۴را
بهعنوان پاسخ صحیح محسوب خواهد کرد.
به مثالهای زیر از دیکشنریهای معروف  Collinsو  MacMillanدقت کنید:

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

46. My mother has been a teacher ………… twenty years, and she still loves her
job.
1) since
2) for
3) until
4) by
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد
 »»»» for twenty yearsطول مدت انجام کار for +
در زمـان حال کامـل [اینجـا  ،]has beenباالی صفحــۀ  ۹۹۶بخـش  ۹۱چـاپ جدید کتـاب پرفـروش
 Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم بر روی آن تأکید کردم).

47. I hope that it ………… a good movie.
1) would have been
2) was
3) will be
4) had been
پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربرد زمان آینـده بعد از  ،hopeباالی صفحــۀ  ،۹۶۱بخـش  ۹۷کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar

4) some

48. We don’t earn ………… profit this year.
1) many
2) so many
3) much

پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربرد کمیتسنجها؛ قبل از اسم غیرقابلشمارش  profitبایستی از کمیتسنج much
استفاده شود؛ صفحۀ  ،۴بخـش  ۹کتاب پرفـروش .)Fast Grammar

49. The studio lights went out while the footballer ………… .
1) had been interviewed
2) was interviewed
3) was being interviewed
4) was interviewing
پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربرد زمانهای استمراری بعد از while؛ دقت کنید که به ساختار مجهولی نیز نیاز
داریم .بخـشهای  ۹۱و  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش .)Fast Grammar

============================================================
گروه تألیفی-آموزشی استاد مهـرداد زنگیـهوندی ،با استنـاد به آمار رسمـی سایت
«خانۀ کتاب» ،پرفروشترین برند آموزش زبان ارشد و دکتری کشور در سالهای  69و
 69است.
 برای اطالع از تعداد چاپهای یک کتاب میتوانید نام آن را در سایت «خانۀ کتاب»( )www.ketab.org.irجستجو کنید.
لینک عناوین ،تیراژ و سال چاپ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی را میتوانید در لینکهای زیر (از
سایت «خانۀ کتاب») مالحظه بفرمائید:
http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187
http://ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=491381
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گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

50. There wasn’t ………… milk in the fridge so I went to buy some.
1) some
2) any
3) the
4) a
پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد  anyدر جمالت منفـی ( ،)wasn’tپایین صفحۀ  ،۴بخـش  ۹چـاپ هفتـم کتاب
پرفـروش  Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم به آن اشاره کردم).

?51. Which train ………… for when I saw you yesterday
1) did you wait
2) have you waited
3) were you waiting
4) are you waiting
پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربردهای زمان گذشتۀ استمراری و تطابق زمانها ،دقت کنید که  sawبصورت زمان
گذشتـه است و گزینـههای  ۱و  ۴فـوری رد میشوند .بخـشهای  ۹۱و  ۹۹چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar

4) to get

52. Mary made no stops on the way except ………… gas.
1) getting
2) get
3) had gotten

پاسخ :گزینۀ ( ← ۱کاربرد اسم مصدر (یا شکل  ingدار فعل) بعد از حروف اضافه [اینجا  ،]exceptصفحۀ
 ۹۱۵بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش  Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم روی آن
بسیار تأکید کردم).
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4) write

53. The course involved ………… three tests.
1) writing
2) to write
3) wrote

پاسخ :گزینۀ ( ← ۱کاربرد اسم مصدر (یا شکل  ingدار فعل) ،بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش
.)Fast Grammar

4) coming

54. The patient had died before the doctor ………… .
1) come
2) had come
3) came

پاسخ :گزینۀ ( ← ۳کاربرد زمانهای گذشتۀ کامل و گذشتۀ ساده با یکدیگر؛ صفحۀ  ،۹۹۱بخش  ۹۱چـاپ
هفتـم کتاب پرفـروش  Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم روی آن بسیار تأکید کردم).

4) have bought

55. She had not ………… new dresses for the wedding party.
1) buy
2) bought
3) wish to buy

پاسخ :گزینۀ ( ← ۲کاربرد قسمت سوم فعل بعد از فعل کمکی  haveو مشتقات آن [اینجا ]had؛ صفحۀ
 ،۹۱۴بخش  ۹۱چـاپ هفتـم کتاب پرفـروش  Fast Grammarکه در دورۀ فشردۀ قبل از آزمون هم روی آن
بسیار تأکید کردم).

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

🔍 تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون آذرماه :۷۹
از سؤاالت بخش گرامر ( ۳۱تست) آزمون  EPTآذرماه  ۱۶تعداد:
،)Fast Grammar

 ۱۵تست از نکات مربوط به فعل و زمانها (بخش ۱۱
 9تست از نکات مربوط به ساختارهای شرطی و بیان آرزو (بخش ،)۱9
 ۳تست از نکات مربوط به اسمها (بخش ،)۱
 ۳تست از نکات مربوط به ساختارهای مجهولی (بخش ،)۱۲
 ۲تست از نکات مربوط به اجزاء جمله (بخش  )۴و
 ۱تست از نکات مربوط به انواع جملهوارهها (بخش  ۵کتاب)

از مباحث کتاب  Fast Grammarبودند.

همانطور که مالحظه میکنید ،حدود  ۵۱درصد سؤاالت بخش گرامر از
بخش  ۹۱چاپ جدید کتاب ( Fast Grammarیا همان بخش ۱
چاپهای قبلی این کتاب) تألیف استاد مهرداد زنگیهوندی
بوده است.
تلفن تماس۱۱۳۷۱۱۴۶۳۳۳ :
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)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی

Section Four: Cloze Passage
Read the following passage and fill in the blanks with the most appropriate
choice.
I woke up on August morning in a warm sweat. I ran …(86)… the refrigerate to
get a …(87)… drink, but the refrigerator …(88)… broken and all the drinks …(89)…
as hot as me. I walked over to …(90)… electric fan, but it wasn’t working …(91)….
I then turned …(92)… the television and finally realized …(93)… the electricity in
my house was out.
Later that day, I …(94)… to the pool to cool off. I dived right in! I swam eight
laps …(95)… I tired out. My friend then bought me …(96)… ice cream cone. I
…(97)… a vanilla ice cream cone …(98)… Rainbow Sprinkles. Even though it was
really …(99)…, I did …(100)… a lot of fun.
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)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران-گروه تألیفی
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86. 1) to

2) in

3) on

4) at

87. 1) hot

2) cold

3) heavy

4) tidy

88. 1) was

2) is

3) are

4) were

89. 1) was

2) were

3) has been

4) had been

90. 1) me

2) myself

3) mine

4) my

91. 1) either

2) nor

3) neither

4) though

92. 1) up

2) off

3) in

4) on

93. 1) which

2) who

3) where

4) that

94. 1) go

2) went

3) had gone

4) was

95. 1) which

2) while

3) during

4) before

96. 1) the

2) a

3) an

4) -

97. 1) get

2) got

3) was getting

4) getting

98. 1) through

2) from

3) beyond

4) with

99. 1) cold

2) cool

3) chilly

4) hot

100. 1) have

2) had

3) not

4) had been

برای تهیۀ کتابهای استاد مهرداد زنگیهوندی میتوانید به
کتابفروشیهای زبان معتبر در سراسر کشور یا سایت
) (با ارسال پستی به سراسر کشورwww.FastZaban.com
.مراجعه نمایید

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

🔍 تحلیل سؤاالت بخش کلوز تست آزمون آذرماه :۷۹
از  ۹۵سؤال بخش کلوز تست آزمون  EPTآذرماه  ۱۶تعداد:

 ۱۳تست از نکات گرامری (مطابقت فاعل و فعل ،زمان فعل ،حروف اضافه ،صفت
ملکی و حروف اضافه) و
 ۲تست از دانش واژگان بودند.

کتاب بانک سؤاالت واقعی  MSRTبا پاسخهای مگـاتشـریحـی رسید:
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گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی این افتخار را دارد که با
استناد به آمار رسمی سایت «خانۀ کتاب» ()www.ketab.org.ir
پرفروشترین برنـد آزمونهای زبان ارشـد و دکتـری ایـران در
سالهای  ۱۷و  ۱۶است.

گروه تألیفی-آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (برترین و پرفروشترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران)

☑ دورۀ فشردۀ  ۳روزۀ تهران برای قبولی در آزمونهای  EPT،MSRTو  UTEPTبهمنماه  69با
تدریس استاد مهرداد زنگیهوندی (مؤلف پرفروشترین منابع زبان ارشد و دکتری کشور) برگزار
خواهد شد.
جامعترین دورۀ آمادگی برای آزمونهای زبان دکتری

☑ تاریخ برگزاری ۳ :تا  ۹۱بهمنماه ۱۶
 آدرس :تهران ،میدان انقالب ،نبش خیابان منیری جاوید ،ساختمان بهمن ،طبقۀ ۵ طول دوره ۲۲ :ساعت☑ در این دوره مباحث گرامر و درک مطلب بصورت کامل تدریس شده و نکات و روشهای
تستزنی ابداعی با تحلیل حدود  044تست از آزمونهای ادوار گذشته ارائه میگردد.
👈 ظرفیت محدود
 -سایت ثبتنام:

www.fastzaban.com

تلفن تماس۱۱۳۷۱۱۴۶۳۳۳ :

🔸 کد تخفیف  ۱۱درصدی برای دوستانی که تا  ۲9دی ثبتنام میکنندfast10 :
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