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

۷۹  مهرماهEPT سؤاالت آزمون
)آموزشی استاد مهرداد زنگیهوندی (با تشکر از استاد محمدرضا ربیعی-با پاسخ گروه تألیفی
Section Two: Part One
Read the following sentences. In each sentence, choose the number of the
underlined word or group of words that is NOT correct.
26. Mammals are among the most adaptable animals on the planet. They find on
1

2

3

every continent and in every ocean, and range in size from tiny bumblebee bats
4

to enormous blue whales.
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱۱  بخش، (معلوم و مجهولare found ← ۳  گزینۀ:پاسخ

27. Taxes pay for services like firefighters and police; they built roads, and also
1

2

public schools. Tax money also pays for national defense and military.
1

3

4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۳  و۹  بخشهای، (فعلbuild roads ← ۲  گزینۀ:پاسخ

28. Stress, in everyday terms, is feeling that people have when they are
1

overloaded and struggling to cope with demands. These demands can be related
2

3

to finances, work, relationships, and other situations.
4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۲  (همان نکتۀ پرتکرار!!! بخشis a feeling ← ۱  گزینۀ:پاسخ

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

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

29. Migraine attacks can cause significance pain for hours to days and can be so
1

2

3

severe that the pain is disabling.
4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱۱  و۸  بخشهای، (صفتهاsignificant ← ۲  گزینۀ:پاسخ

30. Agriculture was the key development in the rise of sedentary human
1

civilization, whereby farming of domesticated species creates food surpluses
2

3

that enabled people to live in cities.
4
)Fast Grammar  کتاب۱۱  و۹  (زمان فعل و تطابق زمانها بخشهایcreated ← ۳  گزینۀ:پاسخ

۱  بهدرستی استفاده شده و گزینۀrise  از اسمof  و حرف اضافۀthe دقت کنید که بین حرف تعریف
!!!!بسیار بسیار صحیح است
31. One of early examples of public shopping areas comes from ancient Rome, in
1

2

2

forums where shopping markets were located.
3

4

 که در دورۀ فشردۀFast Grammar  کتاب پرفروش۸  (بخشone of the earliest ← ۱  گزینۀ:پاسخ
).قبل از آزمون مهر بر روی آن تأکید کردیم

32. Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams,
1

each with students of different levels ability, use a variety of learning activities
2

3

to improve their understanding of a subject.
4
۸  و۱  (بخشهایdifferent ability levels  یاdifferent levels of ability ← ۲  گزینۀ:پاسخ
)Fast Grammar کتاب پرفروش

 تا۴۹  ادوار گذشته از (اسفندEPT برای تهیۀ کتاب پرفروش بانک سؤاالت آزمون
تحلیلی (چاپ انتشارات جنگل) به وبسایت-) با پاسخ کامـالً تشریحی۴۹ مهر
 یا کانال تلگرامی ماwww.FastZaban.com
. مراجعه نماییدt.me/FastZaban

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

33. Self-confidence is extremely important in almost every aspects of our lives,
1

2

yet so many people struggle to find it. People who lack self-confidence can find
3

it difficult to become successful.
4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱  (بخشevery aspect ← ۲  گزینۀ:پاسخ

34. Another argument against stadiums is the inconvenient caused by the traffic
1

2

jams during home games, and the loss of television airtime of previously watched
3

programs to sporting events.
4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱۱  و۲  بخشهای، (پسوندهاthe inconvenience ← ۲  گزینۀ:پاسخ

35. If we continue down this road, there can be not surprise about what awaits
1

3

2

us at the end. After all, it is a tale that has been told time and again throughout
3

4

history.
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱  (بخشno surprise ← ۲  گزینۀ:پاسخ

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

36. In 1994, Mandela published his autobiography, Long Wall to Freedom, much
1

2

of which he had been secretly written while in prison.
3

4

)Fast Grammar  کتاب۱۱  بخش، (معلوم و مجهولhad secretly written ← ۴  گزینۀ:پاسخ

 است که سر کالس فشردۀ مهرماه همEPT ۷۹  آزمون شهریورماه۳۲ این تست عیناً همان تست
.آن را حل کردیم
37. A book inspire the 2013 movie Mandela: Long Wall to Freedom. He also
1

2

published a number of books on his life and struggles.
3

4

)Fast Grammar  کتاب پرفروش۹  (بخشA book inspired ← ۱  گزینۀ:پاسخ

38. In 2009, Mandela’s birthday (July 18th ) was declared Mandela Day, an
1

international day to promote global piece and celebrate the South African
2

4

3

leader’s legacy.
4

 = صلحpeace )!!! (تست امالglobal peace ← ۳  گزینۀ:پاسخ
39. According to the Nelson Mandela Centre of Memory, the annual event is
1

meant encourage citizens worldwide to give back the way that Mandela has
2

3

throughout his lifetime.
4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۹  (بخشto encourage ← ۲  گزینۀ:پاسخ

:۹۹  آبانماهMSRT  وEPT لینک مستقیم ثبتنام در کالس فشردۀ
http://i.fastzaban.com/Aban
۱۹۳۷۱۱۱۹۳۳۳ :تلفن تماس

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

40. Although bringing flowers to the sick is an old custom but it remains popular.
1

2

3

4

 که سر کالسFast Grammar ) کتاب۴  (بخش۳۳  (عیناً مشابه نکتۀ مهم صفحۀit ← ۳  گزینۀ:پاسخ
).فشردۀ مهرماه هم روی آن تأکید کردم

41. For make these experiences more exciting, music artists are turning to
1

2

3

mobile-friendly tools.
4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۹  بخش، (بیان هدفto ← ۱  گزینۀ:پاسخ

42. My little sister, who afraid of thunder and lightning, hid under the bed.
1

2

3

4

)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱  (بخشwho is/was afraid ← ۲  گزینۀ:پاسخ

5

۸۱  با رکورد فروش بیش از ده هزار جلد درFast Grammar کتاب پرفروش
ماه اخیر

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

43. This wool mainly comes from the Bactrian camel, which has two humps and
3

1

2

is native of central Asia.
4
پاسخ :گزینۀ ( to ← ۴مبحث حروف اضافه ،بخش  ۱۳کتاب پرفروش )Fast Grammar

دقت کنید که بعد از صفت  nativeبایستی فقط از حرف اضافۀ  toاستفاده شود ،نه !!! for
در حالتی که  nativeاسم باشد هم بایستی بعد از آن از حرف اضافۀ  ofاستفاده شود.
44. On Earth, oxygen is more commoner than any other element.
3

4

1

2

پاسخ :گزینۀ ( more common ← ۲بخش  ۸کتاب پرفروش ( )Fast Grammarعیناً مشابه همین
تست را سر کالس فشردۀ مهرماه حل کردیم و روی نکتۀ آن تأکید کردم).

45. A person’s voice makes a pattern of sound waves that it is called a voiceprint.
3

4

1

2

پاسخ :گزینۀ ( is ← ۳بخش  ۱کتاب پرفروش )Fast Grammar

6

مشابه این تست را هم سر کالس فشردۀ مهرماه حل کردیم.

46. The 1965 war between India and Pakistan was second battle between the
3

4

1

2

two countries.
پاسخ :گزینۀ ( the second ← ۳کاربرد حروف تعریف ،بخش  ۲کتاب پرفروش )Fast Grammar

47. Despite of the efforts to end slavery in the North, in the South slavery
3

1

2

continued.
4
پاسخ :گزینۀ ( Despite ← ۱بخش  ۱۳کتاب پرفروش )Fast Grammar
(مشابه همین تست را سر کالس فشردۀ مهرماه حل کردیم و بارها روی این نکته که بعد از  despiteنبایستی
از حرف اضافۀ  ofاستفاده شود ،تأکید کردم).

48. Minerals are the materials that makes up the rocks of Earth’s crust.
4

3

2

1

پاسخ :گزینۀ ( make ← ۲مطابقت فاعل و فعل ،بخش  ۷کتاب پرفروش )Fast Grammar

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

49. Students with disabilities are often faced with numerous challenge as they
1

2

3

progress through their school years.
4
)Fast Grammar ) کتاب پرفروش۱  (بخش۵  (نکتۀ پرتکرار صفحۀchallenges ← ۳  گزینۀ:پاسخ

50. In Montessori classrooms, children make to creative choices in their learning,
1

2

while the classroom and the teacher offer age-appropriate activities to guide the
3

4

process.
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱۵  (بخشmake creative choices ← ۲  گزینۀ:پاسخ

51. A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection,
1

refraction, and dispersion of light in water droplets resulting of a spectrum of
2

3

light appearing in the sky. It takes the form of a multicolored circular arc.
4

7

)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱۳  (بخشresulting in ← ۳  گزینۀ:پاسخ

52. The passage of a year can bring a marked change in the weather and the
1

2

surrounding environment. The four seasons-winter, spring, summer, autumn3

can vary significant in characteristics and can prompt changes in the world
4

around them.
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۸  بخش، (کاربرد قیدهاvary significantly ← ۴  گزینۀ:پاسخ

53. In the spring, seeds take root and vegetation begins to grow. The weather is
1

2

3

warmer and often more wet.
4
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۸  بخش، (شکل تفضیلی صفتهاwetter ← ۴  گزینۀ:پاسخ

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

54. Animals wake or return from warmer climates, often with newborns. Melting
1

snow from previous season, along with increased rainfall, can cause flooding
3

2

along waterways.
4
پاسخ :گزینۀ ( the previous season ← ۲کاربرد حرف تعـریف  ،theبخش ( ۲صفحۀ  )۱۲کتاب
پرفروش )Fast Grammar

دقت کنید که در گزینـۀ  ۳قبل از اسم  rainfallاز صفت  increasedبهدرستی استفاده شـده و
گزینۀ  ۳اصــــــالً و ابــــداً مشکلی ندارد!!!! متن سؤال از متن زیر گرفته شده:

8

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

55. Nutrition, nourishment, or aliment, is the supply of materials-food-required
2

1

organisms and cells to stay alive. In science and human medicine, nutrition is the
3

science or practice of consuming and utilizing foods.
4
پاسخ :گزینۀ ( required by ← ۲بخشهای  ۱۱و  ۱۳کتاب پرفروش )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

9

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

Section Two: Structure Part Two
In each of the following sets of sentences, three sentences are grammatically
correct and one sentence is not grammatical. Identify the incorrect sentence and
mark your answer sheet.
56.
1) Carolyn gave a cat to her aunt.
2) The air grew thin within a day.
3) The man’s feet sank into the water.
4) He began wonder about him.
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۹  (بخشbegan to wonder ← ۴  گزینۀ:پاسخ

57.
1) One of her books were missing.
2) The telephone in my hotel room.
3) The actor played the role of a teacher.
4) Probably he was running a fever again.
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۸  (بخشwas missing ← ۱  گزینۀ:پاسخ
 تأکید، بایستی از فعل مفرد استفاده شودone of (سر کالس فشردۀ مهرماه چند بار روی این نکته که بعد از
).کردم

58.
1) I would move to Japan if I speak Japanese.
2) It lowers the risk for certain diseases.
3) At last, we could see them in the diseases.
4) Behavior should be tracked and stored.
)Fast Grammar  کتاب پرفروش۱۷  بخش، (ساختارهای شرطیif I could speak ← ۱  گزینۀ:پاسخ

11

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

🔍 تحلیل سؤاالت بخش گرامر آزمون مهرماه :۷۹
از سؤاالت بخش گرامر آزمون  EPTمهرماه  ۹۹تعداد:

 9تست از نکات مربوط به صفتها و قیدها (بخش  ۸کتاب ،)Fast Grammar
 9تست از نکات مربوط به فعل و زمانها (بخش ،)Fast Grammar 6
 ۳تست از نکات مربوط به اسمها (بخش ،)۱
 ۳تست از نکات مربوط به حروف تعریف (بخش ،)۲
 ۳تست از نکات مربوط به ساختارهای مجهولی (بخش ،)۱۱
 ۳تست از نکات مربوط به حروف اضافه (بخش  ۱۳کتاب)،
 ۳تست از نکات مربوط به انواع جملهوارهها (بخش ،)۴
 ۱تست از نکات مربوط به مطابقت فاعل و فعل (بخش ،)Fast Grammar 9
 ۱تست از نکات مربوط به پسوندها (بخش  ۱۴کتاب)،
 ۱تست از نکات مربوط به انتخاب کلمات (بخش  ۱۱کتاب) ،و
 ۱تست از نکات مربوط به ساختارهای شرطی (بخش )۱9
از مباحث کتاب  Fast Grammarبودند.

11

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،MSRT ،UTEPTو  MHLEآبانماه
 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 ۸ :تا  ۱۱آبانماه ۹۹
 آدرس :تهران ،میدان انقالب ،نبش خیابان منیری جاوید ،ساختمان بهمن ،طبقۀ ۱ طول دوره ۲9 :ساعت☑️ در این دوره مباحث گرامر و درک مطلب بصورت کامل تدریس شده و نکات و روشهای
تستزنی ابداعی با تحلیل بیش از  044تست از آزمونهای ادوار گذشته ارائه میگردد.
👈 ظرفیت محدود
 لینک ثبتنام:12

http://i.fastzaban.com/Aban

تلفن تماس۱۹۳۷۱۱۱۹۳۳۳ :

پاسخ تشریحی آزمون اسفند ماه ۴۶

)Fast Bank (EPT

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎى ﻣﮕﺎﺗﺸﺮﯾﺤﻰ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت
آزﻣﻮن EPT
ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﺮداد زﻧﮕﯿﻪوﻧﺪى
ﭼﺎپ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ
128

� تحلیل سؤاات بخش گرامر اسفند ماه :۶۹
از مجموع سؤاات بخش گرامر آزمون  EPTاسفند ماه  ۴۶تعداد:

 ۲تست از نکات مربوط به فعل و زمانها (بخش ،)Fast Grammar ۴
 ۲تست از نکات مربوط به اسمها (بخش ،)۰
 ۲تست از نکات مربوط به حروف اضافه (بخش ،)۰۰
 ۹تست از نکات مربوط به صفتها و قیدها (بخش  ۸کتاب)،
 ۹تست از نکات مربوط به جمات پیچیده (بخش  ۹کتاب)،
 ۰تست از نکات مربوط به مطابقت فاعل و فعل (بخش ،)Fast Grammar ۶
 ۰تست از نکات مربوط به ساختارهای مجهولی (بخش ،)۰۰
 ۲تست از نکات مربوط به ضمیر (بخش ،)۰۲
 ۲تست از نکات مربوط به اجزاء جمله (بخش ،)Fast Grammar ۰
 ۲تست از نکات مربوط به اَشکال کلمه (بخش ،)۰۹
 ۲تست از نکات مربوط به ساختارهای همسان (بخش ،)۷

بانک جامع سؤاات EPT

پاسخ تشریحی آزمون اسفند ماه ۴۶

 ۰تست از نکات مربوط به حروف تعریف (بخش )۲
و  ۰تست از نکات مربوط به تطابق زمانها (بخش )Fast Grammar ۰۰
بود .بااینوجود ،توصیه میکنم از اهمیت بخشهای ( ۶مطابقت فاعل و فعل)( ۰۶ ،ساختارهای شرطی) و ۰۲
(انتخاب کلمات) کتاب  Fast Grammarغافل نباشید!
 .۲۶گزینۀ  ۰در جملۀ دوم ،قبل از فعل جمع  areاز فاعل مفرد  crashاستفاده شده .در نتیجه ،کاربرد شکل
مفرد  crashدر گزینۀ  ۰نادرست است .بجای  crashبایستی از شکل جمع  crashesاستفاده شود (بخش .)۶
دلیل درستی گزینههای دیگر:
گزینۀ  ۰صحیح است؛ زیرا از شکل صفت عالی چندبخشی  the most dangerousبهدرستی استفاده شده
است (بخش  ۸کتاب .)Fast Grammar
گزینۀ  ۲هم صحیح است« .در شب» ( at night:بخش  ۰۰کتاب).
گزینۀ  ۹هم صحیح است (بخش .)۹
ترجمۀ جمله« :مطالعات نشان میدهند که خطرناکترین زمان برای رانندگی شبهنگام است .احتمال وقوع
تصادفات مرگبار در شب نسبت به روز چهار برابر بیشترند».
 .۲۷گزینۀ  ۲بعد از حروف اضافه بایستی از اسم مصدر استفاده شود؛ بنابراین ،در گزینۀ  ۰بعد از  afterاز
 completingبهدرستی استفاده شده (بخش .)۴
گزینۀ  ۲نادرست است؛ زیرا فعل جمع  helpبا مرجع مفرد  a business planمطـابقت ندارد (بخـش ۶
 .)Fast Grammarاز طرفی ،با توجه به قانون تطابق زمانها ،بدلیل اینکه در جملهوارۀ دیگر از زمان گذشتۀ
 wasاستفاده شده ،در گزینۀ  ۲نیز بایستی از زمان گذشتۀ  helpedاستفاده شود (بخش .)۰۰
در گزینۀ  ۰هم برای فاعل مفرد  demandاز  there wasبهدرستی استفاده شده (بخش .)۶
در گزینۀ  ۹نیز بعد از صفت  readyاز مصدر با  ]to start[ toبصورت صحیح استفاده شده (بخش .)۴
همچنین ،کاربرد شکل  ingدار  promotingبعد از فعل  startصحیح است (بخش .)۴
ترجمۀ جمله« :پس از تکمیل طرح کسبوکاری که به او کمک کرد تا به این تصمیم برسد که برای محصول
او تقاضا وجود دارد ،جان آماده بود تا ارتقاء کسبوکارش را آغاز کند».
 .۲۸گزینۀ  ۹بعد از افعال [ to beاینجا  ]isبایستی از صفت ،اسم یا فعلواره استفاده شود؛ بنابراین ،کاربرد فعل
 improveبعد از  isدر گزینۀ  ۹نادرست است .شکل صحیح  to improveاست [مصدر با  toدر نقش مسند]
(بخش .)۴
روش سریعتر :بعد از اَشکال مختلف فعل کمکی [ beاینجا  ]isهرگز نمیتوان از شکل سادۀ فعل [اینجا
 ]improveاستفاده کرد (بخش .)Fast Grammar ۴
دلیل درستی گزینههای دیگر:
گزینۀ  ۰صحیح است؛ زیرا از شکلهای صفت عالی [ easiestدو بخشی مختوم به  ]yو most effective
[چند بخشی] بهدرستی استفاده شده (بخش  ۸کتاب).
گزینۀ  ۲هم صحیح است؛ بعد از اسم  wayاز مصدر با  toبهدرستی استفاده شده (بخش  ۴کتاب).
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وبسایت و فروشگاه تخصصى آزمونهاى زبان
www.FastZaban.com
دانلود منابع و جزوات باکیفیت آزمونهاى
MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS

کتابهای تألیفی مهرداد زنگیهوندی
را میتوانید از کتابفروشیهای زبان
معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

کارشناسی ارشد و دکترى همۀ رشتهها
خرید اینترنتى کتابهای تألیفی و استاد

آزمونها و دورههای آنالین در:
FastZaban.com

(پرفروشترین برند آموزش زبان در کشور)

کتاب پرفروش

 Fast Grammarچاپ انتشارات جنگل

ویرایش جدید
چاپ هفتم

توضیح کامل  ۶۰مهارت النگمن و گرامر آزمونهای زبان و آموزش نحوۀ تستزنی در آزمونها (در  ۲8۰صفحه)

بههمراه سؤاالت ادوار گذشتۀ کنکورهاى سراسرى و آزمونهاى  MHLE ،EPT ،MSRTبا پاسخ کامـــالً تشریحى ویرایش
جدید
کتاب قدرتمند واژگان جامع  Fast Vocabبا روش یادگیری الیتنر چاپ انتشارات جنگل
چاپ دوم
شامل لغات دبیرستان ،لغات کتابهای  ،۵۰۴لغات ضروری تافل و  ۱۱۰۰واژه با دستهبندی موضوعی
کتاب پرفروش

 Fast Readingچاپ انتشارات جنگل

چاپ هفتم

توضیح نکات و مهارتهاى درك مطلب آزمونهای زبان و آموزش تکنیکهای تستزنی در آزمونها (در  ۱۶8صفحه)
بههمراه سؤاالت کنکور کارشناسی ارشد و دکترى همۀ رشتهها و آزمونهاى  MHLE ،EPT ،MSRTبا پاسخ تشریحى
کتاب پرفروش ) Fast Bank (EPTبانک سؤاالت  EPTبا پاسخ تشـریحی چاپ انتشارات جنگل

ویرایش چهارم

شامل سؤاالت کامل  ۲8دورۀ اخیر آزمون ( EPTتا مهر  )۹۷با پاسخ کامـــالً تشریحى و تحلیل آزمون (با بهروزرسانی ماهیانه)
ویرایش جدید
خرید اینترنتی کتابهای فوق در:
www.FastZaban.com
کانال آموزش و مشاورۀ استاد مهرداد زنگیهوندى در تلگرام t.me/FastZaban

