
  
 

 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

www.FastZaban.com
http://www.fastzaban.com/


 عـامـان جـواژگ» کتاب لغات ها بهبا ارجاع گزینه EPT 69آذرماه سؤاالت بخش واژگان آزمون 

Fast Vocab» وندی )چاپ انتشارات جنگل(مهرداد زنگیه 

 
1. His ............ was unusual, since he is normally an emotional person. 

 
2. Because the house has a/an ............ amount of space, it will be perfect for our 
large family. 

 
3. After a speech by a friend of the dead man, the crowd sang the national anthem 
and ............ while crying. 

 
4. During the lecture, the teacher tried to ............ the key formulas used to calculate 
atomic mass. 

 
5. His interests ............ to include art and music, not just sports. 

1) stoicism  2) vehemence 3) compassion 4) addiction 

 ، لغت دوازدهم24درس  - - -

1) insufficient 2) scarce 3) ample 4) negligible 

 4۵۲صفحۀ  ۵صفحۀ  ، لغت نهم۸درس  درس اول، لغت نهم

1) appeared 2) existed 3) dispersed 4) supported 

 ، لغت هشتم2درس  دهم، لغت ۲4درس  ۲۸صفحۀ  ۲۵صفحۀ 

1) refuse 2) emphasize 3) permit 4) enroll 

 44۸صفحۀ  ، لغت هفتم۲۱درس  ، لغت دهم۸۳درس  ، لغت یازدهم۸۸درس 

1) broadened 2) restricted 3) appreciated 4) supplied 

 ، لغت نهم۸۸درس  ۳۵و  4۲صفحۀ  ، لغت اول۲۱درس  لغات دبیرستان



 عـامـان جـواژگ» کتاب لغات ها بهبا ارجاع گزینه EPT 69سؤاالت بخش واژگان آزمون آذرماه 

Fast Vocab» وندی )چاپ انتشارات جنگل(مهرداد زنگیه 

 

6. Earthquakes are caused by ............ layers of earth along faults. 

 
7. My new computer can ............ information in a matter of microseconds. 

 
8. A situational dialogue may provide the context from which the target language is 
......... . 

 
9. It seems quite ............ to me that your marriage is in deep trouble. You and your 
husband are always arguing. 

 
10. While her life had been characterized by a series of ............ events, Cynthia 
somehow managed to develop into a very organized, structured business woman. 

 

11. Undercover police officers have succeeded in ............ the criminal world of 
motorcycle gangs in our city. 

 

12. We ............ the old town on foot for the first couple of days after arriving in the 
city. 

 

1) shifting 2) building 3) preserving 4) ignoring 

 ، لغت هشتم۲۵درس  ، لغت نهم۸درس  ۲۱صفحۀ  -

1) defeat 2) drop 3) encourage 4) retrieve 

 ، لغت سوم2۱درس  ، لغت هشتم۲۳درس  ۲۱۵صفحۀ  ، لغت دهم4۲درس 

1) reduced 2) elicited 3) appointed 4) labeled  

 - ، لغت دهم42درس  ۲4۸صفحۀ  ، لغت نهم4درس 

1) inaccurate 2) appropriate   3) evident   4) extensive   

 ، لغت چهارم4درس  ۸۸صفحۀ  4۸۸و  ۲۳۲صفحۀ  ۲۳۲صفحۀ 

1) indiscriminate   2) preceding   3) previous   4) annoyed   

 4۸۳و  4۸2صفحۀ  ۲۲۳صفحۀ  ، لغت پنجم۸۵درس  -

1) surpassing   2) obtaining   3) penetrating   4) establishing   

 ۲۱صفحۀ  ، لغت اول2۵درس  ، لغت اول۸درس  ، لغت دوم۸۸درس 

1) trusted   2) explored   3) selected   4) made   

 ۲۱۲صفحۀ  ۲4۸صفحۀ  ، لغت چهارم2۲درس  ۲2۸صفحۀ 



 عـامـان جـواژگ» کتاب لغات ها بهبا ارجاع گزینه EPT 69سؤاالت بخش واژگان آزمون آذرماه 

Fast Vocab» وندی )چاپ انتشارات جنگل(مهرداد زنگیه 

 

13. Skulls and skeletons are the ............ symbols of the Mexican holiday known as 
The Day of the Dead. 

 
14. Sara was sure that her professor would ............ about her essay. 

 
15. The country’s constitution was ............ to allow women to vote. 

 
16. She spends hours trying to ............ the mentally ill to visit a nearby psychiatric 
clinic. 

 
17. The president ............ his listeners to turn away from violence. 

 
18. I can only ............ that Mary suffers from color blindness because she never wears 
matching clothes. 

 
19. I do not understand how a creature can ............ under those conditions in the 
forest. 

 
 
 

1) grateful   2) cautious   3) willing   4) prominent   

 ، لغت چهارم۲۵درس  44۸صفحۀ  ، لغت هفتم4۲درس  ، لغت دوازدهم۵۲درس 

1) reach   2) rave   3) manipulate   4) strike   

 ۲2۱صفحۀ  ، لغت اول۵۲درس  ، لغت دوم۵۸درس  ۲۵صفحۀ 

1) counted   2) exposed   3) amended   4) deserved   

 ، لغت سوم۸۲درس  ، لغت چهارم۵درس  ، لغت دوازدهم۲۱درس  ۲۸۸صفحۀ 

1) extinguish   2) cajole   3) disturb   4) interpret   

 ، لغت یازدهم۵2درس  4۸۳و  ۲۸۸، ۱۸، ۸۱صفحۀ  ۲۲۵صفحۀ  ، لغت یازدهم۲2درس 

1) exhorted   2) imbibed   3) absorbed   4) enhanced   

 ، لغت سوم۲۳ درس ، لغت سوم4۱درس  Fast Readingلغات انتهای کتاب  ۲۸۲صفحۀ 

1) review   2) resist   3) conclude   4) call   

 42۸صفحۀ  42۸و  ۲4۲، ۸۸، ۲۵صفحۀ  لغت دهم ،۵4درس  ۲۸۸و  4۸صفحۀ 

1) dispute   2) survive   3) abolish   4) distinguish   

 ۳۱صفحۀ  ، لغت دهم۲2درس  ، لغت ششم۲درس  ، لغت ششم4۲درس 



 عـامـان جـواژگ» کتاب لغات ها بهبا ارجاع گزینه EPT 69سؤاالت بخش واژگان آزمون آذرماه 

Fast Vocab» وندی )چاپ انتشارات جنگل(مهرداد زنگیه 

 

20. She is very loyal and would never ............ a friend. 

 
21. We should not lose our will-power even when all our energies have been ......... . 

 
22. While there are a couple of antibiotics that usually work, if they are overused 
they may ............ to be effective. 

 
23. My husband used my immigration status to ............ me for over twelve years. 

 
24. Everyone over the age of 40 is ............ to get a yearly physical examination. 

 
25. Having been bitten by a possibly ............ dog, Tom needed immediate treatment. 

 
 

  مون زگزینۀ آ ۲۱۱از مجموعEPT  در کتاب  گزینه ۲۳، ۳۱آذرماهFast Vocab موجود  وندیمهرداد زنگیه

 موجود بودند. Fast Readingگزینه هم در لغات مهم انتهای کتاب  4بودند و 
 

  مون زگزینۀ آ ۲۱۱از مجموعEPT  بودند واژه ۵۱2کتاب  غاتاز ل گزینه 2۱، ۳۱آذرماه. 

  مون زگزینۀ آ ۲۱۱از مجموعEPT  بودند لغات ضروری تافلکتاب  غاتاز ل گزینه ۱4، ۳۱آذرماه. 

  مون زگزینۀ آ ۲۱۱از مجموعEPT  بودند واژه ۲۲۱۱کتاب  غاتاز ل گزینه ۱۲، ۳۱آذرماه. 

1) betray   2) quench   3) defeat   4) respond   

 ، لغت هفتم۸۸درس  ، لغت دهم4۲درس  لغت پنجم ،۲4درس  ، لغت یازدهم۲۱درس 

1) refreshed   2) mended   3) exhausted   4) united   

 ، لغت هفتم۸۸درس  ، لغت پنجم۸۳درس  ، لغت ششم2۳درس  4۱۲و  ۲۳۸صفحۀ 

1) continue   2) cease   3) perform   4) occur   

و  ۸۲، ۸۳، ۸۸، ۲۸صفحۀ 
42۸ 

 لغات دبیرستان ، لغت دهم2۳درس  ، لغت سوم2۳درس 

1) threaten   2) revitalize   3) illustrate   4) insist   

 ، لغت سوم44درس  ، لغت هشتم۲۸درس  Fast Readingلغات انتهای کتاب  ، لغت هشتم4۳درس 

1) opposed   2) urged   3) disclosed   4) quenched   

، 4۱2، ۲2۱، ۲۸۳، 44صفحۀ 
4۵۱ 

 ، لغت پنجم۲4درس  ۸۱صفحۀ  ، لغت چهارم4۵درس 

1) hasty   2) impetuous   3) violent   4) prompt   

 ، لغت دوم4۸درس  ، لغت دوازدهم۱درس  4۲۸و  44۳، ۲۵۱صفحۀ  ، لغت چهارم4۸درس 



رسید)واژگان جامع(  Fast Vocabکتاب 

شامل: ✔

رستانیدبدورۀ  لغات ☑

 405 کتاب لغات ☑

تافلی ضرور واژگان کتاب لغات ☑

 واژه 0000 کتاب لغات ☑

انتشارات جنگلچاپ 

)پرفروشترین مؤلف وندیمهرداد زنگیه تألیف

با رکورد  ۶۹در سال کشور ارشد و دکتری های کتاب

 (ماه اخیر ۸هزار جلد در  0۱فروش بیش از 

 

:همراه به

 بندی موضوعی لغاتدسته

 جمله با ترجمۀ فارسی ۸۰۰بیش از 

 کلمۀ مترادف ۱۵۰۰بیش از 

 همراه آموزشبهلغات  IPAتلفظ 

 ضادهای لغاتو مت مترادفها

 خانوادهکلمات هم

 یلغات اصل ۀحروف اضاف

 ینکات کاربرد ی ونکات تست

 رتلغات مهم یبندتیاولو

 یهاآزمونو  شده یبندطبقه یهاآزمون

 یحیجامع با پاسخ تشر

های معتبر در سراسر کشورفروشیکتابفروش در 

(www.FastZaban.com) :سایت اینترنتیوب دانلود رایگان نمونۀ کتاب و خرید اینترنتی در

الیتنرمبتنی بر روش یادگیری ماندگار 




