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 MSRT آزمون منابع کامل بسته معرفی

 

 بخونم؟ چی گرامر

 خیلی اما بزنند! حرف حتی بهش اجعر نمیخان و میشن فراری ونا از ها یلیخ میاد نگلیسیا رامرگ سما ات شاید

 انتخاب ینکارا برای رو عالی و توپ خیلی کتاب یک فرادا این بله کنند! یم فکر ماش عکس که هستند یگهد های

 کردند.

 Grammar Fast زبان های آزمون جامع گرامر کتاب

 تا 27 حداقل گرامر سوال 30 از اهاشب میتونید که انگلیسیه بانز گرامر زا جامع و الیع کیدهچ کی بکتا این

 بزنید زیر لینک به سری ادعا این اثبات رایب میکنم پیشنهاد نداره عجبت جای صالا نه ردین؟ک عجبت زنید!ب رو

 ببینید. گذاشتیم سایت در رو ونش کارنامه که ور داوطبانی و

 همراه هب و صلی(ا )منبع النگمن تافل کتاب گانه ۶0 گرامری های مهارت توضیح و تشریح با مرگرا فست کتاب

 های آزمون داوطلبان رایب قدرتمند و جامع کتاب یک عنوانب تشریحی، پاسخ اب متعدد های تمرین و ها مثال

 شود. می توصیه دکتری زبان



 سواالت جمله از مختلف دکتری زبان های آزمون از واقعی سوال ۸00 حدود شامل Grammar Fast کتاب

  است. نکته به نکته و تشریحی امالک پاسخ با MSRT آزمون

 کلیک کتاب رایگان فصل یک دانلود و وندی زنگیه مهرداد استاد Grammar Fast کتاب با بیشتر آشنایی برای

 کنید.

  

 تشریحی پاسخ با MSRT آزمون واقعی سواالت بانک کتاب

 هست. واقعی سواالت دیدن زمونآ یک با شناییآ برای رجعم بهترین همیشه

MSRT  آزمون گذشته ادوار سؤاالت مجموعه MSRT Bank Fast یا MSRT آزمون سواالت بانک کتاب در

  است. شده گردآوری مگاتشریحی پاسخ با 99 تا 9۶ سال از واقعی( واقعی نوع از اونم)

 زبان هایآزمون جامع گرامر Grammar Fast هایتابک در شده ارائه نکات زا سؤاالت به شریحیت پاسخ در

 شده ستفادها جدید( )ویرایش دکتری بانز هایزمونآ جامع طلبم درک gReadin Fast و جدید( )ویرایش

 است.

 پاسخ با واقعی سواالت بانک یک به شما و اندشده مطرح قبلی ایه آزمون در قیقاد کتاب ینا واالتس زا برخی

 دارید. سترسید فارسی ترجمه و تشریحی

 کنید. دانلود را کتاب رایگان نمونه حتما کنیم می پیشنهاد

  

 

 

https://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar-9-edition-fastzaban.pdf
https://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar-9-edition-fastzaban.pdf
https://fastzaban.com/fast-bank-msrt-mhle-utept-tolimo/
https://dl.fastzaban.com/fast-bank-msrt-mhle-utept-tolimo.pdf


 بخونیم؟ چی لغت msrt آزمون برای آمادگی

 لغت سوال ما آزمون بگید خودتون با ایدش هست. قوی واژگان منهدا انگلیسی بانز های خشب همترینم زا یکی

 هک بگیم خدمتتون باید ماا نداره غتل ستقیمم والس ماش زمونآ شاید بله بخونیم؟ لغت ایدب چرا پس نداره!

 که هستند والس یکسری ریدینگ بخش در همچنین و اشیدب بلد لغت ایدب ها گزینه و واالتس وندنخ رایب شما

 بدیم. ادامه وبخ اکی؟ بزنید. حدس رو غتل یک مفهوم ای متضاد ترادف،م باید شما

 و اومده خاص لغات یکسری فقط دومک هر از ببینید سر خرآ و بخونید اهمب رو نبعم ندینچ اریدد وصلهح اگر

 های کتاب یکنمم پیشنهاد خوب اومده، آزمون تو خونیدب نرسیدین که موناییه و فتهر هدر ونت قتو خیلی

 ید:کن مطالعه و تهیه رو زیر

 ضروری لغت 504 کتاب 

 400 تافل ضروری لغت 

 تافل ضروری لغات 

 1100 بارونز واژه 

 و … 

 دانلود رو اونا کتاب انلودد – دانلود مرکز منوی از میتونید که گذاشتیم سایت توی هم رو کتابها این pdf ما اتفاقا

 .کنید

 وندنخ حوصله (نیست درصد 100 همیشه چیز هیچ چون 100 نگفتیم) دیگه داوطلبان صددر 99 مثل هم شما نه اگر اما

 !داریم براتون عالی پیشنهاد یک ندارید رو کتاب همه این

 

https://fastzaban.com/category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%a7/


 پیشرفته سطح Vocab Fast زبان های آزمون جامع واژگان کتاب

 

 ،SAT تابک ،Vocab Sharp کتاب بارونز، واژه 1100 تافل، ضروری لغات ،504 هایکتاب لغات شامل

 دیگر مرجع کتاب چند و GRE  کتاب

 نرالیت پایدار یادگیری روش بر مبتنی

 آیلتس و تافل هایآزمون و دکتری و ارشد نکورهایک مهم لغت 2200 از بیش

 فارسی ترجمه با جمله 2200 از بیش

 مترادف کلمه 2500 از بیش

 مهم عبارتی افعال و کلمه پسوندهای ها،ریشه آموزش

 آموزش همراه به لغات IPA تلفظ



 4001 تا 95 دکتری و ارشد کنکورهای هایتست و خودآزمایی

 30 ات 20 املش درس هر است. شده کار درس ۸7 شامل صفحه 304 در زبان ایه آزمون امعج واژگان کتاب

 پاسخ که است شده آورده لغات سنجش برای آزمون کی نیز درس ۸ ره از بعد و است دهش بندی ستهد لغت

  دارد. تشریحی

 وکب فست کتاب فصل یک رایگان دانلود

 کشور سراسر به پستی رایگان ارسال با msrt 1400 آزمون منابع کامل بسته خرید

  

 کنیم؟ چکار رو )ریدینگ( مطلب درک سواالت

 راچ کتاب دیگه و باشیم بلد معنی فقط باید مطلب رکد بگید باز شاید صالا داریم. اهکارر ما مه خشب ینا برای

 یکسری ما .بکنه براتون نمیوته کاری هیچ تکنیک بدون معنی ماا دباشی بلد باید که معنی لهب خوب بخونیم؟ باید

 کردین پیدا اگه بله !نداره لنگه ایران توی که میدیم آموزش جور و جمع خیلی کتاب یک در شما به رو تکنیک

 .کنید معرفی هم ما به حتما

 Reading Fast زبان های آزمون جامع مطلب درک کتاب

TOEFL  کتاب و النگمن تافل کتاب )ریدینگ( طلبم درک سواالت هب پاسخگویی ایه مهارت املش کتاب این

Flash Reading است شده تالیف فارسی زبان به و باشد می. 

Reading Fast به تواند می که است ایران در مطلب درک های مهارت آموزش برای تخصصی کتاب نخستین 

 هر پایان در کند. کمک سریع پاسخگویی نحوه همچنین و بخش این سواالت یکل چارچوب شناختن در شما

https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2021/04/Fast-Vocab-MA-Sample-FastZaban.pdf
https://bookshop.fastzaban.com/product/msrt-package?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=search


 لغات استخراج و متون فارسی ترجمه و تشریحی پاسخ با ریدینگ سواالت نمونه نیز کتاب انتهای در و درس

 .است شده گردآوری متن سخت

 کنید. کلیک کتاب از رایگان فصل یک دانلود یبرا

  

 پس؟ چی شنیداری سواالت

 جواب باید مهم خیلی سوال کی به اول اما داریم. راهکار مه بخش این رایب ما باشیدن گرانن صالا اشهب باشه

 رفتین؟ زبان السک حاال تا آیا بپرسیم، اینطور یا دارید؟ وبیخ زبان ایهپ آیا بدین.

 که کردیم مادهآ براتون فارسی زبان به محور کتهن و خالصه یلیخ جزوه کی ام وبخ سته بله جوابتون اگر

 هم Listening تمرین برای صوتی های فایل جزوه کنار رد کنه. کمک هتونب بخش ینا در یادیز تاحدود میتونه

 .کنید دانلود رایگان کامال  بصورت میتونید ور همه که دادیم رارق سایت توی براتون

 زبان فست Listening شنیداری مهارت جزوه

 صورتب جزوه این ست.ا النگمن افلت بکتا Listening های مهارت ترجمه شامل ارسیف )جزوه( کتابچه این

 کنید. دانلود را آن زیر کلین از توانید یم و شود یم ارایه رایگان

 کنید. کلیک کتابچه این رایگان دانلود برای

 داریم. براتون ثمربخش و شده تجربه ارراهک یک هست، نفیم باال والس به وابتونج اگر اما

 (راهکاره؟ )این زنید!ب گزینه یک و انسیش رو بخش ینا سواالت همه

 کیفیت از نیست. ای ساده کار اصال آزمون جلسه سر لسنینگ سواالت به دادن جواب شدید. متوجه درست بله

 بهتره همین برای راهه! کلی دفترچه تو کردن وارد و جواب کردن پیدا و سوال شدن متوجه تا و بگیرید بلندگو

https://dl.fastzaban.com/Fast_Reading_FastZaban.pdf
https://fastzaban.com/msrt-listening-booklet/


 اختصاص ریدینگ و گرامر های بخش به ور آزمون زمان اون، بجای و نکنید بخش این صرف رو زمانتون اصال که

 بدین.

 ندارند گفتن برای حرفی شنیداری قسمت که هست داوطلبانی برای روش بهترین راه این کرده ثابت ما تجربه

  کردند. کسب رو نتیجه بهترین هم همیشه و

 کشور سراسر به پستی رایگان ارسال با msrt 1400 آزمون منابع کامل بسته خرید

 

https://bookshop.fastzaban.com/product/msrt-package?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=search



