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 های هزینه یا و منابع انتخاب در سردرگمی MCHE MSRT)) زبان آزمون داوطلبان مشکل بزرگترین زبان: فست
 وقت اینها، از جدا اصال یا و گذارند؛ سر پشت را آزمون این تا گیرند می آنها از آموزشی مراکز که است سنگینی
 رو مستقیم و درست راه یک همیشه برای یکبار چرا پس شنیدید. رو جمله این هم شما حتما بله !طالست
 قبول شما میبینید. رو کارنامه و نتایج سایت توی میرید که کنید فکر ای لحظه اون به کنید؟ نمی انتخاب
 کنیم. آشنا 1401 سال msrt آزمون منابع با را شما تا کنید مطالعه را مطلب این انتهای تا شدید!

اید؟ مطالعه اهل
 بله ،طالیی بسته یک اول کنید می نتخابا مرجع بعنوان رو تابک همیشه و ستینه مطالعه هلا خیلی اگر

 از و بگیرید یاد رو انگلیسی بانز  همیشه برای یکبار باهاش یتونیدم که کنیم یم معرفی ماش هب ور طالیی کامال
 بشین! خالص آزمون این نید(بز  حدس خودتون ور خالی )جای …

 این در نتیجه هترینب کسب برای بودن جامع و بودن روزب عین رد زبان فست MSRT آزمون بعمنا بسته
 ار  منابع این مطالب هستید که بانز  از سطحی ره در وانیدت یم ماش ارد.د نیز مناسبی بسیار هزینه آزمون،
 آزمون در و اندکرده طالعهم را هاکتاب این شما از بلق که داوطلبی زارانه همانند ار  الزم نتیجه و نیدک مطالعه

 کنید. کسب اند،شده قبول
 آشنا MSRT آزمون در قبولی دوم روش اب و یدکن کلیک زیر لینک روی ناال همین نیستید طالعهم اهل هم اگر

 بشوید.

MSRT آزمون ریدینگ و گرامر آموزش فیلم

MSRT 1401 آزمون منابع کامل بسته معرفی
 منابع از استفاده با وانستهت که عزیزانی زا یکی وسطت هک ار  زیر ویدیوی میکنم پیشنهاد وضیحاتت مطالعه از قبل

 کنید. تماشا کند سبک آزمون در را بولیق نتیجه زبان فست

 بخونم؟ چی گرامر msrt آزمون برای آمادگی
 خیلی اما بزنند! حرف حتی هشب راجع نمیخان و میشن فراری ونا از ها یلیخ میاد نگلیسیا رامرگ سما ات شاید
 انتخاب اینکار برای رو عالی و توپ خیلی کتاب یک افراد این لهب کنند! می کرف شما کسع که ستنده دیگه های

 کردند.

 Grammar Fast زبان های آزمون جامع گرامر کتاب
 تا 27 حداقل گرامر سوال 30 زا باهاش میتونید که نگلیسیها زبان رامرگ از جامع و الیع کیدهچ کی بکتا این

 بزنید زیر لینک به سری ادعا این ثباتا برای میکنم پیشنهاد دارهن تعجب جای صالا نه ردین؟ک عجبت زنید!ب رو
 ببینید. گذاشتیم سایت در رو شون کارنامه هک رو داوطبانی و

 همراه به و اصلی( منبع) النگمن تافل کتاب گانه ۶۰ گرامری های هارتم توضیح و تشریح اب گرامر فست کتاب
 های آزمون لبانداوط برای قدرتمند و جامع کتاب یک بعنوان شریحی،ت پاسخ با تعددم های تمرین و ها مثال
 شود. می توصیه دکتری زبان

 آزمون سواالت جمله از ختلفم دکتری زبان ایه آزمون زا واقعی سوال ۸۰۰ حدود شامل Grammar Fast کتاب
MSRT است. نکته به نکته و شریحیت کامال پاسخ با  

https://fastzaban.com/msrt/
https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course/


 

 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 واالتس دیدن آزمون یک اب آشنایی برای رجعم بهترین همیشه

 از اونمMSRT ) آزمون گذشته ادوار سؤاالت مجموعه MSRT Bank Fast یا MSRT آزمون سواالت بانک کتاب در
  است. شده گردآوری مگاتشریحی پاسخ با 1400 تا 96 سال از واقعی( واقعی نوع
 زبان هایآزمون جامع گرامر Grammar Fast هایکتاب در شده ارائه نکات زا سؤاالت به حیتشری پاسخ در

 است. شده استفاده جدید( )ویرایش کترید زبان هایزمونآ جامع طلبم درک Reading Fast و جدید( )ویرایش
 پاسخ با واقعی سواالت انکب یک به شما و اندشده مطرح بلیق های آزمون در قیقاد کتاب این واالتس از برخی

 دارید. دسترسی فارسی ترجمه و تشریحی
 کنید. دانلود را کتاب رایگان نمونه حتما کنیم می پیشنهاد

 بخونیم؟ چی لغت msrt آزمون برای آمادگی
 لغت سوال ما زمونآ بگید خودتون با ایدش هست. ویق واژگان امنهد نگلیسیا بانز  ایه بخش مهمترین از یکی

 که بگیم خدمتتون باید اما نداره لغت ستقیمم سوال شما آزمون ایدش بله خونیم؟ب لغت ایدب راچ سپ نداره!
 ندهست سوال رییکس ریدینگ بخش رد همچنین و باشید بلد غتل باید ها گزینه و سواالت وندنخ برای شما

 بدیم. ادامه خوب کی؟ا بزنید. حدس رو لغت کی مفهوم یا تضادم مترادف، ایدب شما که
 و ومدها خاص لغات یکسری فقط کدوم هر از بینیدب سر آخر و خونیدب باهم ور منبع ندینچ اریدد وصلهح اگر

 زیر های کتاب یکنمم پیشنهاد خوب اومده، آزمون تو بخونید نرسیدین هک همونایی و فتهر  هدر ونت وقت خیلی
 کنید: مطالعه و تهیه رو

 ضروری لغت 504 کتاب 
 400 تافل ضروری لغت 
 تافل ضروری لغات 
 1100 بارونز واژه 
 و … 
 دانلود رو اونا کتاب دانلود – دانلود مرکز منوی از میتونید که گذاشتیم سایت توی هم رو کتابها این pdf ما اتفاقا
 کنید.

 حوصله نیست( درصد 100 میشهه چیز هیچ ونچ 100 تیم)نگف دیگه اوطلباند درصد 99 مثل هم شما نه اگر اما
 داریم! براتون عالی پیشنهاد یک اریدند رو کتاب همه این خوندن

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

   Vocab Fast زبان های آزمون جامع واژگان کتاب

 

 ،TSA کتاب ،Vocab Sharp کتاب بارونز، واژه ۰۱۱۰ تافل، ضروری لغات ،۵۰۴ هایکتاب لغات شامل

 دیگر مرجع کتاب چند و GRE  کتاب

 الیتنر پایدار یادگیری روش بر مبتنی

 آیلتس و افلت هایآزمون و کترید و ارشد نکورهایک مهم لغت ۲۲۰۰ از بیش

 فارسی ترجمه با جمله ۲۲۰۰ از بیش

 مترادف کلمه ۲۵۰۰ از بیش

 همم عبارتی افعال و کلمه سوندهایپ ها،ریشه آموزش

 آموزش همراه به لغات IPA تلفظ

 دکتری و ارشد کنکورهای هایتست و خودآزمایی

 30 تا 20 شامل درس هر ست.ا شده کار درس 87 املش صفحه 430 رد زبان ایه آزمون امعج اژگانو کتاب
 پاسخ که است شده دهآور  لغات سنجش رایب آزمون یک نیز درس 8 هر زا بعد و است دهش بندی دسته لغت

  دارد. تشریحی
 وکب فست کتاب فصل یک رایگان دانلود

 
 
 

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

 

https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2021/04/Fast-Vocab-MA-Sample-FastZaban.pdf
https://fastzaban.com/msrt-resources-package/#%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86
https://fastzaban.com/msrt-resources-package/#%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86


 

 کنیم؟ چکار رو )ریدینگ( مطلب درک سواالت
 چرا تابک دیگه و باشیم بلد معنی فقط باید مطلب رکد بگید باز شاید صالا داریم. اهکارر  ما مه خشب ینا برای
 یکسری ما کنه.ب براتون نمیوته اریک هیچ تکنیک بدون عنیم اما باشید بلد باید هک معنی بله بخو بخونیم؟ باید

 ردینک پیدا اگه بله نداره! لنگه ایران توی که یدیمم آموزش جور و جمع خیلی تابک یک در ماش به رو تکنیک
 کنید. معرفی هم ما به حتما

 Reading Fast زبان های آزمون جامع مطلب درک کتاب
TOEFL  کتاب و النگمن تافل تابک )ریدینگ( مطلب درک سواالت به پاسخگویی ایه مهارت املش کتاب این

Flash Reading است. شده تالیف فارسی زبان به و باشد می 
Reading Fast شما به واندت می که است ایران رد مطلب درک ایه مهارت موزشآ رایب خصصیت تابک نخستین 

 و درس هر پایان در کند. مکک سریع پاسخگویی نحوه مچنینه و بخش ینا سواالت لیک ارچوبچ ناختنش در
 متن سخت لغات ستخراجا و متون یفارس ترجمه و شریحیت پاسخ با ریدینگ واالتس نمونه نیز تابک انتهای در

 است. شده گردآوری
 کنید. کلیک کتاب از رایگان فصل یک دانلود برای

 پس؟ چی شنیداری سواالت 
 جواب ایدب مهم خیلی سوال یک به اول اما اریم.د راهکار هم بخش ینا برای ام نباشید گرانن صالا اشهب باشه

 رفتین؟ بانز  کالس حاال تا آیا بپرسیم، ینطورا یا دارید؟ وبیخ زبان ایهپ آیا بدین.
 که ردیمک آماده براتون فارسی زبان به محور کتهن و خالصه خیلی زوهج یک ام خوب سته لهب وابتونج اگر

 هم Listening تمرین برای صوتی های فایل زوهج کنار در کنه. مکک بهتون بخش ینا در یادیز تاحدود میتونه
 کنید. دانلود رایگان کامال  صورتب میتونید رو همه هک دادیم قرار ایتس توی براتون

 زبان فست Listening شنیداری مهارت جزوه
 ایگانر  بصورت جزوه ینا است. نگمنال افلت کتاب Listening های مهارت ترجمه شامل ارسیف )جزوه( کتابچه این

 کنید. دانلود را آن زیر کلین از توانید می و شود می ارایه
 کنید. کلیک کتابچه این رایگان دانلود برای

 داریم. براتون ثمربخش و هشد تجربه راهکار یک ست،ه منفی باال والس به وابتونج اگر اما
 راهکاره؟( )این زنید!ب گزینه یک و انسیش رو بخش ینا سواالت همه
 یفیتک از نیست. ای ادهس کار صالا زمونآ لسهج سر سنینگل سواالت به دادن جواب دید.ش متوجه درست بله

 بهتره همین رایب راهه! کلی دفترچه تو کردن وارد و جواب کردن پیدا و سوال دنش توجهم تا و گیریدب بلندگو
 اختصاص ریدینگ و گرامر های بخش هب رو آزمون زمان اون، جایب و نکنید خشب این رفص رو مانتونز  اصال که

 بدین.
 و ندارند گفتن برای حرفی شنیداری قسمت هک هست داوطلبانی رایب روش هترینب راه ینا ردهک ثابت ما تجربه

  کردند. کسب ور نتیجه بهترین هم همیشه

  

  

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


 

 زبان فست منابع اصال چرا
 این یگهد عالی بسیار ویژگی چندتا بدین اجازه ستند،ه منابع بهترین یناا که شدینن قانع مه نوزه اگر

 کنیم. معرفی شما به رو بسته

 بسته مناسب هزینه
 معموال صلا این بنابر شماست! همه حق باکیفیت آموزش هک داریم اصرار صلا این رب زبان ستف در میشهه ما

 داشته را ستفادها و خرید توانایی مالی طحس هر با اوطلباند همه ات کنیم یم عیینت طوری را ها کتاب قیمت
 درب را آن وانیدت می تومان هزار 389 رداختپ با فقط شما که تاس تومان هزار 450 کامل بسته مبلغ باشند.

 بگیرید. تحویل خود منزل

 بسته رایگان ارسال
 می شما کار محل یا منزل درب هب رایگان کامال ستیپ هزینه با ستپ طریق از ممکن زمان کمترین رد را بسته ما

 فرستیم.

 بودن جامع
 را بسته بودن امعج ما ندارید!! احتیاج آزمون در نتیجه سبک برای دیگری یزچ هیچ هب منبع ینا کنار رد شما
 کنیم. می تضمین کامال

 بودن بروز
   وند.ش می بروز سواالت و نیاز( ورتص )در حتوام و شوند می چاپ جدیدت یکبار ماه چند ره ها کتاب این

 سال ۵ منابع ترینپرفروش و هستند جنگل نتشاراتا چاپ و وندی نگیهز  مهرداد ستادا تالیف نابعم این توجه:

 باشند. می ایران در دکتری بانز  های آزمون اخیر

 ��داریم براتون هم ویژه پیشنهاد یک��
 استاد توسط که را آزمون یدینگر و گرامر باحثم آموزش املک تدریس فیلم نابع،م این همراه دارید دوست اگر

 باشید، داشته ار  است شده کار بسته ینا در موجود تبک همین براساس و نابع(م مولف) وندی زنگیه مهرداد
 یم هک است تومان هزار 100 و میلیون 1 آموزشی، های یلمف قیمت گرفتیم. نظر رد براتون ویژه خفیفت یک ما

 نمایید. هیهت کتاب بسته همراه ار  آن هزار 599 پرداخت با توانید
 این در شون کامل توضیحات که کنید استفاده ازشون میتونید بالفاصله و هستند دانلودی بصورت ها فیلم
 (.کنید کلیک) هست لینک
  مطمئن خرید

 و معدن صنعت، وزارت از ستاره ۲ اینترنتی( فروش مجوز یا )اینماد اعتماد نماد دارای زبان فست سایت
 خود خرید شتاب شبکه عضو های کارت تمامی از و سامان بانک درگاه طریق از توانید می شما و باشد می تجارت

 .دهید انجام کامل امنیت در را
  

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

 

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course/
https://fastzaban.com/msrt-resources-package/#%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86
https://fastzaban.com/msrt-resources-package/#%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86


 

 متداول سواالت
 هستند؟ کافی MSRT آزمون در قبولی برای منابع همین آیا .۱

 ایم.وردهآ منابع این در را دارید نیاز آزمون ینا در قبولی رایب آنچه ره ما طعا.ق بله پاسخ:
 هستند؟ بروز ها کتاب آیا .2

 باشند. می 1401 و 4001 چاپ هاابکت تمامی بله پاسخ:
 دارد؟ تشریحی پاسخ سواالت نمونه کتاب آیا .3

 دارند. ارسیف ترجمه نیز سواالت از زیادی حدود تا و دارند مگاتشریحی اسخپ کتاب ینا سواالت مامیت بله پاسخ:
 برسد؟ دستم به بسته تا برد می زمان روز چند .4

 خواهند داده ستپ تحویل ذشتهگ ساعت ۲۴ سفارشات تمامی صبح ۹ ساعت درمیان روز یک بصورت پاسخ:
 باشد. می کاری روز ۵ تا ساعت ۲۴ بین شما شهر به بسته ل،تحوی زمان مدت شد.

 دارد؟ وجود حضوری بصورت بسته این های کتاب خرید امکان آیا .5
 شاید )البته کنید. تهیه نیز شورک سراسر زبان ایه کتابفروشی رد ار  ها کتاب تمامی وانیدت می شما بله پاسخ:

 خیر!( قیمت این با
 است؟ چقدر منابع کامل مطالعه برای الزم زمان مدت .6

 کنید. مطالعه ماه ۲ تا ۱ حدود در ار  بسته این های تابک ساعت ۳ تا ۲ روزی با توانید می شما پاسخ:
 نیست؟ باال موارد در که دارم سوالی .7

 ایمیل ای 09031250642 شماره واتساپ تلگرام، رد ما پشتیانی اب توانید یم شما پاسخ:
@gmail.com1fastzaban باشید. ارتباط در 

 


