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Passage 1
No one knew what caused the often-deadly yellow fever, but it occurred in
epidemic proportions, with one person after another in a given area becoming sick.
People feared the mysterious disease, until U.S. Army physician James Carroll
endangered his own health in the name of science. On August 27, 1900, Carroll
allowed an infected mosquito to feed on him. He developed a severe case of
yellow fever but helped his colleague, Walter Reed, prove that mosquitoes
transmitted the feared disease.
Prior to this experiment, epidemics of yellow fever were common in the
American South. Not knowing how the disease was transmitted, many people
would leave the South for the summer, when epidemics were most common. In
an 1888 yellow fever epidemic in Jacksonville, Florida, terrified citizens packed
themselves onto trains leaving town. Some were so panicked; they left fires
burning and the doors of their houses wide open. The Mayflower Hotel, where
the epidemic started, was condemned and ordered burned to the ground.
With doctors at a loss as to how to stop the spread of yellow fever, people tried
all sorts of strange remedies. They burned barrels of tar in the street to disinfect
the air. They sprayed sulfur and lime mixtures into homes of the infected.
Assuming the disease was contagious, they isolated the sick. After Doctors Reed
and Carroll’s discovery, effective ways were found to combat mosquitoes and the
disease they transmitted.
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66. What does the passage mainly discuss?
1) How James Carroll and Walter Reed cured people afflicted with yellow fever
2) Why terrified citizens of Jacksonville left their hometown at the end of 19th
century
3) What the epidemics of yellow fever were like and how its cause was discovered
4) Why the Mayflower Hotel was set on fire and destroyed
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67. The expression “in the name of” in line 4 is closest in meaning to ........... .
1) calling the name of
2) under the control of
3) similar in name to
4) for the sake of
68. The word “his” in line 6 refers to .......... .
1) Carroll
2) Reed
3) Person

4) One

69. It can be inferred from paragraph 2 that the yellow fever epidemics were
most common ............. .
1) in both the North and South
2) during the hot seasons
3) when people did not leave the town
4) when the sick were not isolated
70. The author’s purpose in giving the example of the 1888 epidemic is to ... .
1) mention when yellow fever started
2) depict how people reacted during the yellow fever epidemic
3) explain why people left the door of their houses open
4) mention when people had to leave their hometown
71. The word ‘‘their” in line 13 refers to ........... .
1) epidemics
2) trains
3) some
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4) fires

72. The expression “at a loss” in line 15 is closest in meaning to .............. .
1) not remembering
2) not knowing
3) forgetting
4) losing
73. The word ‘‘remedies” in line 16 is closest in meaning to ............... .
1) solutions
2) drugs
3) problems
4) therapies
74. Before Carroll’s discovery, people tried to control the disease using all of
the following methods EXCEPT ................. .
1) isolating the sick
2) burning tar barrels
3) killing the mosquitoes
4) spraying sulfur and lime
75. The word “they” in line 20 refers to ................. .
1) Reed and Carroll
2) the sick
3) ways
4) mosquitoes

Passage 2
A climax community is one that has reached the stable stage. When extensive
and well defined, the climax community is called a biome. Examples are tundra,
grassland, desert, and the deciduous, coniferous, and tropical rain forests. Stability
is attained through a process known as succession, whereby relatively simple
communities are replaced by those more complex. Thus, on a lakefront, grass may
invade a build-up of sand. Humus formed by the grass then gives root to oaks and
pines and lesser vegetation, which displaces the grass and forms a further altered
humus. That soil eventually nourishes maple and beech trees, which gradually
crowd out the pines and oaks and form a climax community. In addition to trees,
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each successive community harbors many other life forms, with the greatest
diversity populating the climax community.
The early 20th-century belief that the climax community could endure
indefinitely is now rejected because climatic stability cannot be assumed over long
periods of time. Nonclimatic factors, such as soil limitation, can influence the rate
of development. It is also clear that stable climax communities in most areas can
coexist with human pressures on the ecosystem, such as deforestation, grazing,
and urbanization. Polyclimax theories stress that plant development does not
follow predictable outlines and that the evolution of ecosystems is subject to
many variables.
76. Paragraph 1 mainly discusses how ............... .
1) climax communities support vegetation
2) important climax communities are
3) climax communities are formed
4) complex climax communities are
77. The word “whereby” in line 4 refers to ................... .
1) process
2) biome
3) stability

4) community

78. The word “harbors” in line 10 is closest in meaning to ............... .
1) exports
2) shelters
3) replaces
4) hides
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79. It can be inferred from paragraph 2 that nonclimatic factors ................ .
1) formed the core of the early-20 century theories
2) stop the development of climax communities
3) have both human and natural origins
4) are rejected by polyclimax theories
80. The phrase ‘‘subject to” in line 18 is closest in meaning to ................ .
1) included in
2) driven by
3) prepared for
4) influenced by
Passage 3
For thousands of years, agriculture was practiced without utilizing any
artificial chemicals, such as artificial fertilizers and pesticides. The first generation
of artificial fertilizers was developed during the mid-19th century. Being cheap,
powerful and easy to transport in bulk, these fertilizers soon became popular
amongst the farmers all around the world. In addition, similar advances in
chemical pesticides in the 1940s, turned farming into a very fruitful business.
However, after nearly a few decades, the studies revealed that both artificial
fertilizers and pesticides had serious long term side effects including soil
compaction, erosion, and reduction in soil fertility. Furthermore, scientists were
concerned about toxic chemicals entering the food supply and endangering human
health.
Due to the above-mentioned problems, organic farming, as an alternative to
current methods, gained a lot of attention in academic circles and soon became a
widely used farming approach. For one thing, organic farming excluded the use
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of synthetic pesticides, growth hormones, antibiotics, genetically modified seeds
and animal breeds, as well as irrigation.
Instead of artificial materials, organic farming relies on ecosystem
management; meaning that even pesticides and fertilizers are derived from plants,
animal wastes, and minerals. The primary aim of this method is to increase soil
fertility, balance insect population, and reduce air, soil, and water pollution. Also
from consumers’ perspective, this method is absolutely fruitful in terms of healthrelated issues.
81. Which statement is NOT correct according to the passage?
1) Artificial fertilizers and pesticides were not consumed in traditional methods of
farming.
2) Throughout the history artificial fertilizers and pesticides have always been
used in agriculture.
3) Artificial fertilizers were first introduced in the first half of the 20 century.
4) Chemical fertilizers developed before artificial pesticides.
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82. The use of chemical materials in farming became so widespread because
they were .............. .
1) strong, inexpensive, and easy to carry
2) easy to use with no side effects
3) powerful but not cheap
4) used for few productions
83. What long term effects of artificial materials in farming were mentioned
in the passage?
1) Making the soil infertile and poisonous
2) Gradual destruction of soil and decreasing its fertility
3) Making less delicious fruits and crops
4) Affecting the ecosystem and animals living there
84. The scientists were concerned about the chemical pesticides with respect
to human health because they could ...................... .
1) produce all kinds of gases
2) affect the farmers but not people
3) easily jeopardize human’s health by entering the food supply
4) potentially affect the next generation
85. The main difference between organic farming and other forms is that
organic farming .................... .
1) mainly focuses on ecosystem management
2) produces much more compared to other methods
3) pays more attention to insects’ balance
4) can be done in nearly all places in the world
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لغات دشوار متن :۷
پراکندن؛ پخش کردن /شدن
درمان ،مداوا؛ دارو؛ راهحل
ضدعفونی کردن؛ زدودن
واگیردار ،مسری
جدا کردن؛ منزوی کردن
مؤثر ،ثمربخش؛ چشمگیر
نبرد کردن ،مبارزه کردن
مبتال کردن؛ آزردن
نشان دادن ،بیان کردن
راهحل ،جواب؛ محلول
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 spreadکشنده ،مرگبار
 remedyهمهگیر ،گسترده؛ واگیردار ،مسری

deadly
epidemic

 disinfectنسبت؛ سهم ،بخش؛ [جمع] ابعاد

proportion

 contagiousبه خطر انداختن ،به مخاطره انداختن

endanger

 isolateمبتال ،آلوده
 effectiveشدید؛ دشوار ،سخت
 combatسرایت دادن ،منتقل کردن؛ فرستادن
 afflict withوحشتزده ،ترسیده؛ هراسان
 depictهراسان ،ترسیده؛ هولشده؛ آسیمه
 solutionمحکوم کردن؛ سرزنش کردن

FastZaban.com

infected
severe
transmit
terrified
panicked
condemn
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 .۲۲گزینۀ  ۹این تست در مورد موضوع اصلی متن است .برای پاسخ به چنین سؤاالتی بایستی از طریق مطالعۀ
جمالت اول همۀ پاراگرافها و استفاده از روش  skimmingموضوع اصلی متن را پیدا کنیم .با توجه به اینکه
متن عمدتاً در مورد بیماری «تب زرد» و چگونگی شناسایی عامل آن است ،بهترین پاسخ گزینۀ  ۹است .در متن
به درمان بیماران توسط جیمز کارول و والتر رید اشاره نشده است؛ پس ،گزینۀ  ۷نادرست است .گزینههای  ۷و
 ۹از جزئیات متن هستند ،نه ایدۀ اصلی آن( .توضیحات بیشتر در بخشهای  ۷و  ۷کتاب .)Fast Reading
 .۲۷گزینۀ  in the name of ۹به معنی «بخاطرِ؛ به نامِ».
 .۲۵گزینۀ  ۷این سؤال ،مربوط به مرجع ضمیر است .برای یافتن پاسخ ،بایستی به کمی قبلتر مراجعه کرده و
با جایگذاری گزینهها در متن ،گزینۀ مناسب را انتخاب کنید .با توجه به متن his ،به  Carrollرجوع میکند
(توضیحات بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
 .۲۴گزینۀ  ۷بخاطر استفاده از کلمۀ « inferاستنباط کردن ،نتیجهگیری کردن» در صورت سؤال ،متوجه
میشویم که پاسخ این سؤال از طریق برداشت و نتیجهگیری از متن بدست میآید .سؤال از ما میخواهد که از
پاراگراف دوم ،در مورد شیوع تب زرد گزینۀ صحیح را انتخاب کنیم .گزینۀ  ۷غلط است ،زیرا در جملۀ اول
پاراگراف دوم عنوان شده که تب زرد بیشتر در جنوب آمریکا شایع بود .گزینۀ  ۷قابل استنباط است؛ زیرا در خط
سوم پاراگراف دوم عنوان شده که مردم در طول تابستان ،بخاطر شیوع بیماری جنوب را ترک میکردند .پس
میتوان نتیجه گرفت که تب زرد در طول فصول گرم شایعتر بوده است .گزینههای  ۹و  ۹نیز نادرست هستند.
(توضیحات بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
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 .۷۵گزینۀ  ۷سؤال در ارتباط با هدف نویسندۀ متن از اشاره به مثال همهگیری سال  ۷۵۵۵است .با روش
( scanningتوضیحات بیشتر در بخش  ۷کتاب) میتوانیم بهسرعت عدد  ۷۵۵۵را در متن پیدا کنیم (خط چهارم
پاراگراف دوم) .سپس ،بایستی این جمله را بهدقت مطالعه کنیم .این قسمت متن به واکنش همراه با ترس و
وحشت مردم در برابر بیماری اشاره میکند .بنابراین ،بهترین پاسخ گزینۀ  ۷است .گزینۀ  ۷نادرست است ،زیرا
نویسنده به زمان دقیق شروع تب زرد اشاره نمیکند .گزینۀ  ،۹مضحک است! زیرا هدف نویسنده از بیان این
مثال ،توضیح اینکه چرا مردم درب خانههایشان را باز میگذاشتند نیست .گزینۀ  ۹هم نادرست است (توضیحات
بیشتر در بخش .)Fast Reading ۹
 .۷۷گزینۀ  ۹این سؤال نیز در ارتباط با مرجع ضمیر است .برای یافتن پاسخ ،بایستی به کمی قبلتر مراجعه
کرده و با جایگذاری گزینهها در متن ،گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم .بدلیل اینکه  theirدر وسط جمله قرار دارد،
بایستی به ابتدای همان جمله رجوع کنیم .با توجه به متن their ،به ( someابتدای جمله) رجوع میکند.
روش سریعتر their :یک صفت ملکی است و با توجه به استفاده از اسم  ،housesمتوجه میشویم که their
بایستی به افرادی که مالک خانهها هستند ،اشاره کند؛ گزینههای  ۷ ،۷و  ۹به غیرجاندار اشاره میکنند و هر سه
رد میشوند (توضیحات بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
 .۷۷گزینۀ  ۷اصطالح  at a lossبه معنی «سردرگم ،آشفته» است .بنابراین ،با توجه به بافت متن ،بهترین
پاسخ گزینۀ  ۷است( .توضیحات بیشتر در بخش .)Fast Reading ۲

MSRT, EPT, TOEFL, TOLIMO

FastZaban.com

زﺑﺎن ﮐﻨﮑﻮرى ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ آزﻣﻮن ﻫﺎى زﺑﺎن -داﻧﻠﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎى زﺑﺎن -ﺑﺮﮔﺰارى دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ

پاسخ تشریحی آزمون بهمن ماه ۴۹

)Fast Bank (EPT

 .۷۹گزینۀ  ۷با توجه به بافت متن ،بهترین پاسخ گزینۀ  ۷است« solution .چاره ،راهحل».
 .۷۹گزینۀ  ۹سؤال در رابطه با راهحلهایی که مردم قبل از اکتشاف  Reedو  Carrollبرای مقابله با تب زرد
انجام میدادند ،است .این سؤال از جمله سؤاالت مربوط به جزئیات بیان نشده است که از روش scanning
قابل پاسخگویی است .برای پاسخ بایستی به پاراگراف سوم رجوع کنید .در متن ،به جداسازی (قرنطینه) بیماران،
آتش زدن بشکههای قیر و افشاندن سولفور و آهک بهعنوان سه مورد از اقداماتی که مردم برای مقابله با تب
زرد انجام میدادند ،اشاره شده است .در متن ،به کشتن حشرات توسط مردم اشاره نشده است؛ بنابراین ،پاسخ
گزینۀ  ۹است (توضیحات بیشتر در بخش .)Fast Reading ۹
 .۷۹گزینۀ  ۹این سؤال در ارتباط با مرجع ضمیر است .برای یافتن پاسخ ،بایستی به کمی قبلتر مراجعه کرده
و با جایگذاری گزینهها در متن ،گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم .بدلیل اینکه  theyدر وسط جمله قرار دارد،
بایستی به ابتدای همان جمله رجوع کنیم .با توجه به متن they ،به « mosquitoesپشه» رجوع میکند
(توضیحات بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
لغات دشوار متن :۷
پایدار ماندن؛ تحمل کردن
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 endureاوج ،فراز؛ قله؛ نقطۀ عطف

climax

 rejectثابت ،باثبات؛ محکم؛ کمنوسان

stable

محدودیت؛ محدودسازی؛ کاستی

 limitationگسترده ،پهناور؛ فراوان؛ مفصل

extensive

اثر ،تأثیر؛ نفوذ

 influenceبدست آوردن ،کسب کردن

رد کردن ،نپذیرفتن؛ طرد کردن

قابل پیشبینی؛ قابل پیشگویی
تکامل ،تغییر تدریجی؛ تحول
پیچیده ،بغرنج؛ مرکب ،مختلط

 predictableجانشینی؛ توالی ،سلسله
 evolutionحمله کردن ،هجوم بردن
 complexجایگزین شدن؛ جابجا کردن

صادر کردن؛ فرستادن

 exportتغییریافته ،عوضشده

پناه دادن؛ پناه گرفتن؛ حفظ کردن

 shelterدرنهایت؛ سرانجام؛ باالخره

جایگزین کردن /شدن

 replaceتغذیه کردن؛ پروردن

پنهان کردن /شدن؛ پوشاندن

 hideتنوع ،گوناگونی؛ تفاوت

attain
succession
invade
displace
altered
eventually
nourish
diversity

 .۷۲گزینۀ  ۷پاراگراف اول بیشتر دربارۀ زیستگاههای گیاهی پیشرفتۀ مهم است .بنابراین ،بهترین پاسخ گزینۀ
 ۷است (توضیحات بیشتر در بخش  ۷کتاب .)Fast Reading
 .۷۷گزینۀ  ۷این سؤال در ارتباط با مرجع کلمۀ  wherebyاست .برای یافتن پاسخ ،بایستی به کمی قبلتر
مراجعه کرده و با جایگذاری گزینهها در متن ،گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم whereby .به succession
«جانشینی ،توالی» رجوع میکند (توضیحات بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
 .۷۵گزینۀ  harbor ۷به معنی «پناه دادن؛ داشتن» است و نزدیکترین کلمه به آن  shelterاست.
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ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ آزﻣﻮن ﻫﺎى زﺑﺎن -داﻧﻠﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎى زﺑﺎن -ﺑﺮﮔﺰارى دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ

پاسخ تشریحی آزمون بهمن ماه ۴۹

)Fast Bank (EPT

 .۵۹گزینۀ  ۷با توجه به اطالعات ارائهشده در خط سوم پاراگراف دوم ،مطالعات آشکار کردند که کودها و
آفتکشها عوارض جانبی درازمدت جدی دارند و در نهایت به کاهش حاصلخیزی خاک منجر میشوند .بنابراین،
بهترین پاسخ گزینۀ  ۷است (توضیحات بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
 .۵۹گزینۀ  ۹با توجه به جملۀ پایانی پاراگراف دوم ،گزینۀ  ۹صحیح است .تنها نکتهای که بایستی به آن توجه
کنید استفاده از مترادف « endangerبه خطر انداختن» ،یعنی  jeopardizeدر گزینۀ  ۹است (توضیحات
بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
 .۵۹گزینۀ  ۷در پاراگراف چهارم در مورد  organic farmingصحبت شده است .بهترین پاسخ ،گزینۀ  ۷است
(توضیحات بیشتر در بخش  ۹کتاب .)Fast Reading
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ویژگیهای کتاب  Fast Grammarتألیف مهرداد زنگیهوندی:
☑ آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ۶۱بخش:
در قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شدهاند .در این
قسمت تالش شده مهمترین نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ
آزمونها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.
☑ قسمت در آزمون:
در قسمت در آزمون انتهای هر بخش ،نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمونها توضیح
داده شده است .در این قسمت انواع سؤاالتی که از هر بخش در آزمونها مطرح میشود و شکل
کلی گزینههای نادرست در سؤاالت برای رد گزینهها توضیح داده شده است.
☑ قسمت :Sample Test
در انتهای هر بخش ،یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که
در آزمونها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده است.
☑ آزمونهای جامع ،تستهای واقعی ادوار گذشتۀ آزمونها و تستهای
کنکورهای سراسری تا اردیبهشت :۶۱
در انتهای کتاب ،سؤاالت آزمونهای ادوار گذشتۀ  ... ،EPT ،MSRTو تستهای کنکور
رشتههای مختلف تا سال  69با پاسخ تشریحی قرار داده شده است .برای این سؤاالت (حدود
 044تست) ،پاسخهای کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀ گزینهها و دلیل درستی یا نادرستی
هر گزینه ارائه گردیده است.
☑ تستهای منتخب از مباحث پرتکرار ادوار گذشتۀ آزمونهای ،EPT
 MHLE ،MSRTو  ...تا اردیبهشت ۶۱
☑ نکات تستزنی سریع بصورت ابداعی و انحصاری

ویژگیهای کتاب  Fast Grammarتألیف مهرداد زنگیهوندی:
☑ آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ۶۱بخش:
در قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شدهاند .در این
قسمت تالش شده مهمترین نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ
آزمونها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.
☑ قسمت در آزمون:
در قسمت در آزمون انتهای هر بخش ،نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمونها توضیح
داده شده است .در این قسمت انواع سؤاالتی که از هر بخش در آزمونها مطرح میشود و شکل
کلی گزینههای نادرست در سؤاالت برای رد گزینهها توضیح داده شده است.
☑ قسمت :Sample Test
در انتهای هر بخش ،یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که
در آزمونها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده است.
☑ آزمونهای جامع ،تستهای واقعی ادوار گذشتۀ آزمونها و تستهای
کنکورهای سراسری تا اردیبهشت :۶۱
در انتهای کتاب ،سؤاالت آزمونهای ادوار گذشتۀ  ... ،EPT ،MSRTو تستهای کنکور
رشتههای مختلف تا سال  69با پاسخ تشریحی قرار داده شده است .برای این سؤاالت (حدود
 044تست) ،پاسخهای کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀ گزینهها و دلیل درستی یا نادرستی
هر گزینه ارائه گردیده است.
☑ تستهای منتخب از مباحث پرتکرار ادوار گذشتۀ آزمونهای ،EPT
 MHLE ،MSRTو  ...تا اردیبهشت ۶۱
☑ نکات تستزنی سریع بصورت ابداعی و انحصاری

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ﺗﻬﺮان
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ1

ﺗﻬﺮان
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ2

ﺗﻬﺮان
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ راه رﺷﺪ

ﺗﻬﺮان

اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ1

اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ2

اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ3

ﻗﻢ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب

رﺷﺖ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ

ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ آﻓﺘﺎب

ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮوزش

ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ زﺑﺎن آﮐﺎدﻣﯿﮏ

ﻣﺸﻬﺪ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮزاﻧﻪ

ﻣﺸﻬﺪ
زﺑﺎنﮐﺪه آﻓﺎق

ﻣﺸﻬﺪ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﭘﺮدﯾﺲ

در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  12ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻟﺒﺎﻓﯽﻧﮋاد ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﯿﺮي ﺟﺎوﯾﺪ
ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ،خ اﻧﻘﻼب ،خ  12ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺟﻨﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن  12ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎي زﺑﺎن ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب
ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﻠﮑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﮔﺎز ﺳﺎﺑﻖ،
روﺑﺮوي ﺗﻘﺎﻃﻊ دوم
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﭼﻬﺎرراه ﻧﻈﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺎدﮔﺎه ،روﺑﺮوي ﻫﺘﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﭼﻬﺎرراه ﺷﻬﺪا ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﻏﺮﺑﯽ ،اﻧﺘﻬﺎي ﮐﻮي  ،20ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزار روز ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮري
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ،زﯾﺮزﻣﯿﻦ
خ اﻣﺎم ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه آﺑﺮﺳﺎن ،روﺑﺮوي ﮐﻮي ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ
ﻓﻠﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺮج ﺑﻠﻮر
خ ﺳﻌﺪي ،ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﻬﺘﺎب ،ط ﻫﻤﮑﻒ ،پ 28
اﺣﻤﺪآﺑﺎد ،اول ﻣﻼﺻﺪرا ،ﭘﺎﺳﺎژ ﭘﺮدﯾﺲ
ﻣﯿﺪان آزادي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداري و
اﻗﺘﺼﺎد

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

اﻫﻮاز
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ رﺷﺪ

اﻫﻮاز
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب زﺑﺎن

اﻫﻮاز
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺷﺮق

ﺷﯿﺮاز
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺪرن

ﺷﯿﺮاز
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺤﻤﺪي

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺳﺮوش

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺳﺮوش ﻧﻮ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺷﻬﺮ زﺑﺎن

ﮐﺮج
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﻬﻤﻦ

ﮔﺮﮔﺎن
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻨﮕﻞ

ﮔﺮﮔﺎن
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺷﻬﺮ زﺑﺎن

ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﮐﺘﺎبرﺳﺎن

ﺧﺮم آﺑﺎد
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ دﻧﯿﺎي زﺑﺎن

خ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺮوس و ﻧﺎدري
ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﻮي ﺳﻌﺪي ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺑﺖ و ﮐﺎﺷﺎن
خ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﻦ ﻧﺎدري و ﺳﯿﺮوس ،پ 333
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ
ﻣﯿﺪان ﻧﻤﺎزي ،اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا ،روﺑﺮوي ﺧﯿﺎﺑﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﯿﺪان آزادي ،خ ﭘﺴﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻨﺪي
ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺑﯿﺮ اﻋﻈﻢ ،ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﺮوش ،ﻃﺒﻘﮥ ﻫﻤﮑﻒ
ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺑﯿﺮ اﻋﻈﻢ ،ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﺮوش ،ﻃﺒﻘﻪ دوم ،دﺳﺖ راﺳﺖ
ﭼﻬﺎرراه ﺳﻨﮕﺮ ،ﺑﻪﻃﺮف اﻟﻬﯿﻪ ،ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﭼﻬﺎر راه ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺪان ﺣﺼﺎرك ،ﻓﻠﮑﻪ اول ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ،ﻣﯿﺪان
آزادﮔﺎن
ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮداري ،ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﯿﺮﻧﮕﯽ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﻓﺘﺎب 20
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ آﺑﺎد ،ﻗﺒﻞ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ارﻏﻮان
ﺳﻪراه اﺣﻤﺪي ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ 33
ﭼﻬﺎرراه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان ﺗﺨﺘﯽ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ﻫﻤﺪان
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺟﻬﺎن داﻧﺶ

ﺑﺎﺑﻞ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﮔﻮﯾﺶ

اروﻣﯿﻪ
آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن آواﺗﺎك

ﺳﻤﻨﺎن
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺷﺮاق

ﺷﺎﻫﺮود
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﻌﯿﻦ

ﯾﺰد
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺪك

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎد

ﺳﻨﻨﺪج
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ

ﻣﺮﯾﻮان
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ

اﯾﻼم
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ رﺷﺪ

ﺑﺠﻨﻮرد
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮزﯾﻦ

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ

ﻧﯽرﯾﺰ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﮐﺎﻟﺞ

ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ،اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
خ ﻫﻔﺪه ﺷﻬﺮﯾﻮر ،ﺟﻨﺐ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﻧﻘﻼب
اروﻣﯿﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎﻣﺖ ،اﺑﺘﺪاي ﮐﻮي ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﺑﻠﻮار وﻟﯽﻋﺼﺮ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ وﻟﯽﻋﺼﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎن 22ﺑﻬﻤﻦ ،ﺟﻨﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺪان ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ ،اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺧﯽ
ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮري ،ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ دوم
ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻻﯾﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺴﺠﺪ واﻟﯽ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ ،ﭘﺎﺳﺎژ ﺗﺎﺟﻔﺮ
ﻣﯿﺪان اﺑﻮذر ،ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس ،ﻣﺪرس  ،2ﭘﻼك  ،100ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﻮارزﻣﯽ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪس ،ﭘﺎﺳﺎژ زﺣﻠﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ دوم

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﭘﺮﻓﺮوش  ،Fast Reading ،Fast Grammarﺑﺎﻧﮏ
ﺳﺆاﻻت  Fast Vocab ،EPTو  ...را از ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ از وبﺳﺎﯾﺖ
 www.FastZaban.comﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ویژگیهای کتاب  Fast Grammarتألیف مهرداد زنگیهوندی:
☑ آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ۶۱بخش:
در قسمت درسنامۀ هر بخش نکات آموزشی به زبان بسیار ساده توضیح داده شدهاند .در این
قسمت تالش شده مهمترین نکات هر بخش با ذکر مثال و نکات تستی و سؤاالت ادوار گذشتۀ
آزمونها با پاسخ تشریحی ارائه گردد.
☑ قسمت در آزمون:
در قسمت در آزمون انتهای هر بخش ،نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمونها توضیح
داده شده است .در این قسمت انواع سؤاالتی که از هر بخش در آزمونها مطرح میشود و شکل
کلی گزینههای نادرست در سؤاالت برای رد گزینهها توضیح داده شده است.
☑ قسمت :Sample Test
در انتهای هر بخش ،یک آزمون نمونه با پاسخ تشریحی قرار داده که شامل سؤاالتی است که
در آزمونها از آن مبحث بطور مکرر مطرح شده است.
☑ آزمونهای جامع ،تستهای واقعی ادوار گذشتۀ آزمونها و تستهای
کنکورهای سراسری تا اردیبهشت :۶۱
در انتهای کتاب ،سؤاالت آزمونهای ادوار گذشتۀ  ... ،EPT ،MSRTو تستهای کنکور
رشتههای مختلف تا سال  69با پاسخ تشریحی قرار داده شده است .برای این سؤاالت (حدود
 044تست) ،پاسخهای کامالً تشریحی به همراه تحلیل همۀ گزینهها و دلیل درستی یا نادرستی
هر گزینه ارائه گردیده است.
☑ تستهای منتخب از مباحث پرتکرار ادوار گذشتۀ آزمونهای ،EPT
 MHLE ،MSRTو  ...تا اردیبهشت ۶۱
☑ نکات تستزنی سریع بصورت ابداعی و انحصاری

از همین مؤلف:
کتاب Reading

( Fastراهنمای جامع درک مطلب آزمونهای زبان) (چاپ جدید)

کتاب  Fast Readingتالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای بخش درک مطلب کنکور کارشناسی
ارشد و دکتری رشتههای مختلف MHLE ،EPT ،MSRT ،و تافل.
قسمتهای مختلف کتاب Fast Reading
این کتاب اﺯ  1بخش تشکیل شده که هر یک اﺯ آنها بر روی یکی اﺯ مهارتهای الﺯم برای پاسخ به انواع
مختلف سؤاالت آﺯمون تمرکز میکند .هر یک اﺯ بخشهای کتاب بصورت یک درسنامه ارائه گردیده است.
 بخشهای مختلف کتاب به شرح ﺯیر هستند:
 .1توضیح و آموﺯش نکات هر بخش به ﺯبان ساده :در این قسمت سعی شده تا مباحث درسی به ﺯبان ساده با
مثال توضیح داده شوند.
 .0در آﺯمون :در این قسمت نحوۀ ارﺯیابی اﺯ مباحث هر درس در آﺯمونهای مختلف و چگونگی پاسخدهی به
آنها با ذکر نکات تستی ارائه شده است.
 .1قسمت  :Sample Testدر انتهای هر بخش ،یک آﺯمون نمونه قرار داده شده که شامل نمونه سؤاالتی
است که در آﺯمونها اﺯ مباحث آن بخش مطرح شدهاند.
 .2آﺯمون جامع و تستهای آﺯمونهای مختلف :در انتها نیز یک آﺯمون جامع ( 52تست) و  05متن ( 121تست)
اﺯ سؤاالت آﺯمونهای مختلف قرار داده شده است.
 .2لغتنامۀ واژگان مهم :در این بخش واژگان مهم آﺯمونهای ﺯبان با ترجمۀ آنها آورده شده است .توصیه
میشود این لغات را بهدقت مطالعه کرده و به ذهن بسپارید.
برای تهیۀ این کتاب و دریافت نمونه سؤاالت آﺯمونها و ویدئوهای آموﺯشی میتوانید به وبگاه اینترنتی ما به
نشانی ) (www.FastZaban.comمراجعه کنید.

از همین مؤلف:

شامل:
ـ همۀ سؤاالت  12دورۀ اخیر آﺯمون ( EPTاﺯ اسفند  12تا خرداد  )15با پاسخ کامـالً تشریحی (جمعاً 1211
تست)
ـ تحلیل آﺯمونها و مشخص کردن مباحث پرتکرار آﺯمون
ـ آموﺯش نکات تستی
ـ لیست لغات مهم و پرتکرار آﺯمون
قابل استفادۀ داوطلبان آزمونهای  ،MHLE ،MSRT ،EPTتولیمو و کنکور
کارشناسی ارشد رشتههای مختلف
برای تهیۀ این کتاب و دریافت نمونه سؤاالت آﺯمونها و ویدئوهای آموﺯشی میتوانید به وبگاه اینترنتی ما به
نشانی ) (www.FastZaban.comمراجعه کنید.

برای دریافت سؤاالت آﺯمونها با پاسخ کامـالً تشریحی و تحلیل آﺯمون،
به وبسایت  www.FastZaban.comیا
کانال تلگرامی ما
 t.me/FastZabanمراجعه نمائید.

