
 
 

 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

 استاد و ویدئوهاي آموزشی تألیفیي هااینترنتى کتاب خرید

 کشور) ترین برند آموزش زبان در(باکیفیت 
 

   marFast Gram کتاب
 )صفحه 288ها (در در آزمونزنی آموزش نحوة تستهاي زبان و و گرامر آزمون مهارت النگمن  60توضیح کامل 

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

 Fast Reading کتاب
  )صفحه 136ها (در در آزمونزنی هاي تستآموزش تکنیکهاي زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

 با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یارشناسککنکور ه سؤاالت مراهبه

 Fast Bank (EPT) کتاب

 )نی ماهیانهروزرسابه(با ون و تحلیل آزم تشریحى الًـــبا پاسخ کام )96 شهریور ا(ت EPT آزمون اخیردورة  18 سؤاالت کاملشامل 

 :هاي فوق درخرید اینترنتی کتاب
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  FastZaban@تلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورة آموزش کانال

 دومویرایش 

 
 

 وماپ سچ

 آنالین در: يهاو دوره هاآزمون
FastZaban.com 

  

 ... شودمنتشر می 96شهریور  Fast Vocabularyزبان  هايواژگان جامع آزمونکتاب 

ي وندمهرداد زنگیهي تألیفی هاکتاب
 هاي زبانتوانید از کتابفروشیرا می

 معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

 ویرایش دوم

 
 

سایت تخصصى آزمون هاى زبان- دانلود منابع و نمونه سؤاالت آزمونهاى زبان- برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى
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 شامل:تألیف استاد  EPTترین پکیج آموزش کامل ✔

 (ویرایش دوم) Fast Grammar. کتاب پرفروش 1 

 (ویرایش دوم) Fast Reading. کتاب پرفروش 2

با آپدیت ) 96رداد تا م 94از اسفند  ادوار گذشته EPTبانک سؤاالت . کتاب 3

 (چاپ انتشارات جنگل) (ماهیانه

 Fast Vocabularyهای زبان . واژگان آزمون4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :از ارسال رایگان به سراسر کشورو تخفیف ویژه  خرید پستی با
  www.FastZaban.comسایت وب

 های معتبر در سراسر کشوریا کتابفروشیجنگل انتشارات های نمایندگی درخرید حضوری 

 :وندییهمهرداد زنگکانال تلگرامی آموزش و مشاورۀ 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 های کتابویژگی

 :وندیزنگیه مهرداد تألیف

 

 :بخش ۶۱در  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 انتهای هر بخش، نحوۀ ارزیابی از مباحث در آزمون در قسمت 
های 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 برای رد گزینه

 :Sample Testقسمت  ☑
ها در انتهای 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 

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

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

ه بهای کامالً تشریحی پاسخ، سؤاالتبا پاسخ تشریحی قرار داده شده است. برای این  96مختلف تا سال 
 ارائه گردیده است.ها و دلیل درستی یا نادرستی هر گزینه گزینه تحلیل همۀهمراه 

 ۶۱ مردادتا  هاادوار گذشتۀ آزمونهای منتخب از مباحث پرتکرار تست ☑

  یو انحصار یبصورت ابداع یعسر زنیتست نکات ☑

 

 

 

  
 

، و MSRT ،EPTهای های آمادگی آزمونبرای شرکت در کالس ✔
و دانلود  های آنالین به سبک نوینکالسو نیز ی ارشد و دکتری کنکورها

سایت ها با پاسخ تشریحی به وبسؤاالت رایگان آزمون
www.FastZaban.com .مراجعه کنید 

 03070006000تلفن: 

ترین کتاب پرفروش
های اخیر در گرامر ماه

 کشور 
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