
ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی

Section One: Vocabulary 0011 آزمون خرداد

1. The hurricane’s survivors took ……...….. in the church.
1) sanctuary 2) advantage 3) transportation 4) tranquility

2. In some African countries, food is ….….…. and millions go hungry every day.
1) abundant 2) scarce 3) legend 4) substantial

3. Recycling waste materials can limit the ….…….. of natural resources.
1) repetition 2) population 3) depletion 4) extortion

4. Some seeds stay …….….. for years before getting what they need to grow.
1) dormant 2) attenuated 3) compatible 4) confidential

5. The complex puzzle …..….. me for hours before I could connect all the pieces.
1) condensed 2) opposed 3) baffled 4) encouraged

6. As she tends to ………... things, I don’t believe everything my niece tells me.
1) preserve 2) exaggerate 3) encircle 4) accelerate

7. About 820 million people are ………….. because they don’t have access to a
healthy, nutritious diet. 
1) ingenious
3) autonomous

2) unwarranted
4) undernourished

8. Companies are finding it ……..…… difficult to meet the challenges of digital
transformation. 
1) haphazardly 2) briefly 3) exceedingly 4) accidentally
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9. Eating more calories than you burn in your daily activity can lead to ….……. .
1) confusion 2) severity 3) conformity 4) obesity

10. We are helping the local companies ……..……… their business to global
markets.
1) utilize 2) occupy 3) expand 4) postpone

11. The man said that the accident was due to a mechanical …..…….. in the
vehicle. 
1) defect 2) assimilation 3) reform 4) obstacle

12. Lack of sleep is ……….… to our health and can lead to serious problems.
1) fundamental 2) detrimental 3) ideal 4) superficial

13. He was arrested but refused to …….….. his true identity.
1) depict 2) derive 3) disclose 4) advocate

14. Educators are worried about rapidly ….…….. opportunities for graduates.
1) ongoing 2) eliminating 3) lasting 4) diminishing

15. These new sticky books can turn the …….….. task of note-taking into a fun
activity. 
1) spacious 2) mundane 3) obvious 4) distinct

16. Plant roots help prevent …..…… by holding the soil in place.
1) growth 2) migration 3) dispersion 4) erosion

17. While young people tend to prefer ….……….. music, the older generation
prefers to listen to music from the 1970’s. 
1) occasional 2) theoretical 3) contemporary 4) selective

18. It took a week to ……….. electric power after the earthquake.
1) restore 2) promote 3) relieve 4) resign
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19. If you need …………. on the assignment, you should ask your teacher before
you leave class. 
1) prediction 2) clarification 3) persecution 4) duplication

20. The crime rate is usually very low in the …….…… of the police station.
1) municipality 2) protection 3) vicinity 4) harbor

21. As the pain in my foot ……..……., I was able to walk the short distance to
the car. 
1) persisted 2) deepened 3) subsided 4) departed

22. The company’s employees made illegal profits by …….…. the stock market.
1) recovering
3) manipulating

2) harvesting
4) underestimating

23. In order to ……………. your current weight, you must consume the same
number of calories as you burn. 
1) maintain 2) collapse 3) exhibit 4) alter

24. This technique involves spreading plastic sheets over fields to ……………
moisture in the soil. 
1) estimate 2) conserve 3) emphasize 4) disrupt

25. The project …………. phase is the first phase within the project management
life cycle. 
1) termination 2) closure 3) execution 4) initiation
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رسید: Fast Vocab پیشرفتۀلغات کتاب 

:۱۴۱۱ خردادتحلیل سؤاالت بخش لغات آزمون  ��
  بود تقریباً دشوارسطح کلی سؤاالت این بخش.

هـای با مطالعۀ کتابFast Vocab Basic  وFast Vocab EPT  ما، داوطلبان

سؤاالت این بخش پاسخ دهند. درصد ۰9توانستند به بیش از می
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Section Two: Structure Part One 
Choose the one which best completes the following sentences. 

26. …………... is happening in this local court has nothing to do with justice.
1) What
3) When

2) It
4) That

27. …….…… with the restaurant service, the man asked the waitress if he could
speak to her manager.
1) He dissatisfied
3) Dissatisfying

2) Who dissatisfied
4) Dissatisfied

28. I don’t have any idea ………………… .
1) Where is the microphone located
3) Where the microphone is located

2) Where is located the microphone
4) Where located the microphone is

29. In my opinion, she ……….. all the support she gets.
1) would deserve
3) should have deserved

2) has deserved
4) deserves

30. He decided to buy a violin ………… he didn’t have a clue how to play it.
1) even though
3) in spite of

2) despite
4) rather than

31. At no time during the investigation …………. issues with product safety.
1) the findings indicated
3) findings indicating

2) did the findings indicate
4) that the findings indicated

های کلیدیپاسخ  
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32. When the air temperature goes above body temperature, it …….…….
physically impossible for the body to release its heat. 
1) became
3) has become

2) would become
4) becomes

33. They were probably lonely and cooking for themselves was ………….,
expensive and tiring. 
1) difficulty
3) difficult

2) a difficulty
4) either difficult

34. How did Rachel Carson …………. her ideas to the general public?
1) was presenting
3) has presented

2) presented
4) present

35. Lara then moved to California where she ………… screenplays for movies.
1) will write
3) was written

2) had been writing
4) wrote

36. ……….. you get to bed early on Saturday night, you will not be ready to
sleep. 
1) Ever since
3) As though

2) Whereas
4) Even if

37. They got a local carpenter, one of the parents at the school, …………. the
benches.
1) to build
3) built

2) build
4) building

38. By the time she retires she ………. at the company for 25 years.
1) will have been worked
3) was working

2) will have worked
4) could be working

39. They are ……….. open to changes than their elders.
1) the more
3) much more

2) most
4) the same

های کلیدیپاسخ  
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40. They ……..… for seven months before he left to serve his country.
1) have been married
3) had been married

2) will be married
4) would have been married

41. This is the quickest way to find out …....…. someone has read your email or
not. 
1) while
3) who

2) if
4) as long as

42. The students in this class …………… in a partial academic program next
quarter. 
1) have been studying
3) will have studied

2) will be studying
4) study

43. At the time, the printing press ……….. not yet been invited.
1) was
3) has

2) will
4) had

44. The fire ………. have been started by local farmers burning weeds.
1) was thought to
3) has thought

2) was thought
4) thought to

45. Looking back, I wish I ………… myself a bit of break.
1) give
3) had given

2) was given
4) have been giving

46. If we knew the answer, we ………….. doing the experiment.
1) wouldn’t be
3) hadn’t been

2) aren’t
4) won’t be

47. The family have been unable to agree on ……….… their next vacation
1) that where to spend
3) what to spend

2) which to spend
4) where to spend

های کلیدیپاسخ  
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48. ………… seen an animal using a tool?
1) Do you ever
3) Have you ever

2) Have ever you
4) Are you ever

49. Sandra could not go to the concert, …….….. she didn’t have enough money.
1) so
3) or

2) but
4) for

وندی مهرداد زنگیهاستاد  )مرور شب امتحان( Fast Grammar Lite منحصربفردتاب ک

به بازار آمد. (A4صفحۀ رقعی )نصف  861 در

های کلیدیپاسخ  
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50. I was very happy with the changes ……..……. made to our documentation
system. 
1) were
3) which

2) he while
4) that he

یک در  ده هزار جلدیازفروش بیش از با رکورد  Fast Grammarکتاب پرفروش 

 خیرسال ا

های کلیدیپاسخ  
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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. 

51. 
1) I can’t afford to buy the car at present.
2) Betty regrets not attending that concert.
3) He is annoyed at having been made a fool of.
4) The necessity is the mother of invention.

52. 
1) The most amazing fact about these planets is how fast they spin.
2) How many times do you pay for this each month and each year?
3) This is exactly what happened to Allison when she was seventeen.
4) Neither the teachers nor the principle want an extra week of classes.

Fast Grammarکتاب صفحه از  ۴۱برای دانلود رایگان 
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51. 4 52. 4

 غاتگرامر، درک مطلب و لجامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

به سایت  وندیمهـرداد زنگیـهبا تدریس استاد  MSRTو  EPTهای آزمون

www.FastZaban.com

مرادی    03070006000مراجعه نمایید:      

 لینک مستقیم:

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

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


ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی

53. 
1) By the eighth century, trade had made Ghana a rich country.
2) They located one of the world’s rarest and most beautiful animals.
3) He seems to be the alone survivor of the December plane crash.
4) Active readers check, or monitor, their understanding as they read.

54. 
1) I did not come to this country as a student to waste time.
2) Mary talked to Fred and said that he could meet her later.
3) I advised him selling the house his father had left him.
4) This idea has been challenged, but it’s still pretty exciting.

============================================================

 ۀخان» تیسا ـیآمار رسماد به ـبا استن ،یوندهـرداد زنگیـمهاستاد  یآموزش-یفیتأل گروه

است. ۰۰۱۱ تا 69 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب

 «کتاب ۀخان» تیسانام آن را در  دیتوانیکتاب م کیهای اطالع از تعداد چاپ یبرا -

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 
 ۀخان» تیسا)از  ریز نکیدر ل دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

:دیمالحظه بفرمائ («کتاب

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

های کلیدیپاسخ  

53. 3 54. 3



ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی

55. 
1) The first domesticated animals were dogs, which they were used hunting.
2) In my opinion, junior high students need to act like responsible adults.
3) Having a tidy home might seem impossible, but it’s easier than you think.
4) The students can make notes in their copies prior to the project.

56. 
1) Most biographies are about famous people who changed history.
2) You can add new keywords to make your search more specifically.
3) Scientists don’t know for sure why sharks sometimes attack humans.
4) Each student is required to take a minimum number of credits each year.

57. 
1) I don’t know how could he support himself.
2) Things aren’t what they used to be.
3) Salt has a strong ability to absorb moisture.
4) Would you like to attend school year-round?

58. 
1) He already has a tablet, but he doesn’t have a cellphone yet.
2) Fungi grows without sunlight and feed on organic matter.
3) The university cafeteria doesn’t open until nine o'clock.
4) I don’t have much, but what I have I’m willing to share.

59. 
1) My mother divided the cake between my brother and I.
2) The house was packed with about one hundred young people.
3) She was in the hospital in March and in June.
4) You were in class yesterday morning, weren’t you?

های کلیدیپاسخ  

55. 1
56. 2
57. 1

58. 2
59. 1



     A young soldier, whose plane was shot at during the war, landed his plane in 
a forest and escaped with minor injuries. He tried to …(86)… his way out of the 
forest but …(87)… up walking deeper and deeper into it. …(88)… he wandered 
around, he came to an old cottage. It seemed strange …(89)… him that a solitary 
cottage should exist in the heart of the …(90)… . All the same, he thanked fortune 
for taking pity on him. 
     …(91)… elderly couple lived in the cottage. They took the soldier in and nursed 
him carefully back to health. They treated him …(92)… he was their own son. 
When he was fully …(93)…  , they gave him precise directions to …(94)… the forest. 
He was grateful to them and …(95)… to visit them again. 
     The soldier reported back to camp and told his captain …(96)… the old 
couple’s hospitality. The soldier …(97)… when the captain revealed that the 
forest …(98)… by bombs much earlier in the war. The elderly couple, …(99)… 
were officially listed as dead in their …(100)…, were the parents of one of their 
young soldiers who had died in the war. 

86. 1) follow 2) make 3) know 4) allow

87. 1) ended 2) would end 3) ends 4) might end

88. 1) Before 2) As 3) Whether 4) In case

89. 1) with 2) for 3) to 4) toward

90. 1) space 2) Earth 3) forest 4) war

91. 1) Some 2) The 3) An 4) Each

92. 1) although 2) as if 3) since 4) unless

93. 1) recovered 2) grown 3) unconscious 4) drained

94. 1) cut down 2) search for 3) get out of 4) care for

95. 1) asserted 2) used to 3) promised 4) determined

96. 1) of 2) from 3) behind 4) upon

97. 1) would be shocked 
3) was shocking

2) was shocked
4) shocked

98. 1) should be destroyed 
3) has been destroyed

2) is destroyed
4) had been destroyed

99. 1) who  2) for whom 3) which 4) that they

100. 1) categories 
3) minds

2) records
4) catalogues

Section Four: Cloze Passage
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 متن: لغات دشوار
escape (v.) فرار کردن reveal (v.) فاش کردن ؛آشکار کردن

wander (v.) (حرکت کردن، یب )هدف
 سرگردان بودن

recover افتنیدست آوردن، بازدوباره ب 

solitary تنها و کهی؛ گانهی که،ی ؛دور افتاده unconscious ناخودآگاه ؛هوشیب 

fortune  ،ریتقد سرنوشت، ؛طالعبخت drained بسیار خسته

take pity on 
sb 

 کردن یترحم کردن )به(، دلسوز
(ی)برا

cut down کاهش دادن

treat (v.) ؛ کردن یپرستار، درمان کردن
 رفتار کردن

get out of خارج شدن از، فرار کردن از 

precise قیدق care for مراقبت کردن از

grateful  ،؛ خرسندممنونسپاسگزار assert کردن دیکأتکردن،  حیتصر 

hospitality یمهماندوست ،ینوازمهمان determine مشخص کردن، ن کردنتعیی 

:ترجمۀ متن کلوز تست

، هواپیمای خود را در ه بودکه در جریان جنگ هواپیمایش مورد اصابت گلوله قرار گرفت ،ک سرباز جوانی   
، اما در دنک پیدارا از میان جنگل  خروج سعی کرد راهاو . فرار کردجزئی  ینشاند و با جراحات نیبر زمجنگلی 

 هبگشت، به یک کلبۀ قدیمی رسید. دور خودش می که طورناهم .فرو رفتر در آن تتر و عمیقنهایت عمیق
اطر خطالعش بحال، از عین  د. درشته باشوجود دا جنگلدر قلب  دورافتادهآمد که یک کلبۀ نظرش عجیب می

به او تشکر کرد. ترحم

بردند و بادقت از او پرستاری  کلبهآنها سرباز را به داخل  کردند.ن کلبه زندگی میزن و شوهر سالمند در آ یک   
 آنها مسیر ،بهبود یافتکامالً  ربازس کهپسر خودشان است. هنگامیاو  انگارکردند که طوری با او رفتار می کردند.

که دوباره به آنها سر بزند. قول داد و بودآنها  دردانق ربازس. دادندبه او  راجنگل  ازج ورخ یارب دقیق تحرک

 رماندهف. وقتی صحبت کرد خود رماندهف اب المندسنوازی این زوج مهمان ربارۀدبازگشت و  سرباز به اردوگاه   
 که ،المندساین زوج  .شوکه شد، سرباز بمباران شده بودجنگ  ینحها پیش در آن جنگل مدتفاش کرد که 

بودند، پدر و مادر یکی از سربازان جوان آنها بودند ثبت شده  شدگانشتهکدر زمرۀ  اسناد نظامیطور رسمی در ب
د.بو شدهکه در جنگ کشته 

«راه خروج از ... را پیدا کردن» way out of make  ۰ گزینۀ. 86

 «به دنی( رسی، )کار کسسر از ... درآوردن» up end  1 گزینۀ. 87

دو پس، با  .cameو  wandered around :میدار فعل دو ا،جنیا در ها[وارهمبحث انواع جمله]  ۰ گزینۀ. 88
 as، ۰گزینۀ ، پاسخ صحیح، زمانبا توجه به مفهوم  .میدار ازین دهندۀ مناسبربط یکو به  مواجهیم وارهجمله
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 (Fast Grammar ، درس دوم کتاب۲)بخش ( است زمان یدیق ۀدهندربط« )که ورطنیمه، وقتی، زمانیکه»
.ابه این تست حل شده(هم مش ما آموزش ویدیوییدر کالس )

«کسی برایعجیب بودن »  sb tostrange  0 گزینۀ. 8۹

 «جنگل» forest  0 گزینۀ. ۹0

[، lderlyeشوند ]اینجا شروع می حروف صدادار]مبحث حروف تعریف[ قبل از کلماتی که با   0 گزینۀ. ۹1
 .(Fast Grammar کتاب ۰)بخش استفاده شود  anبایستی از حرف تعریف 

 مواجهیم وارهدو جملهپس، با  .wasو  dtreate :میدار فعل دو ا،جنیا در ها[وارهمبحث انواع جمله]  ۰ گزینۀ. ۹۰
بیان  یدیق ۀدهندربط« )اینکه مثلگویی، » as if، ۰گزینۀ پاسخ صحیح،  .میدار ازین دهندۀ مناسبربط یکو به 
 .(Fast Grammar ، درس دوم کتاب۲)بخش ( است حالت

«فتنایبدست آوردن، باز دوباره[ رفتهدستاز زیچ/ ]سالمتی» recover  1 گزینۀ. ۹0

«خارج شدن از» get out of  0 گزینۀ. ۹۰

 «قول دادن» promise  0 گزینۀ. ۹۲

«دربارۀصحبت کردن »  oftell  1 گزینۀ. ۹6

؛ نیاز داریم فعل مجهولی به« سرباز» soldier اعلفبعد از [ اجزاء جمله و معلوم و مجهولمبحث ]  ۰ گزینۀ. ۹7
شوکه »باشد و با توجه به بافت متن، او « شوکه کردن» shockعل ف دهندۀ کارانجامتواند نمی« سرباز»زیرا 
.نیاز داریم فعل مجهولیبنابراین، در جای خالی به یک  .«شودمی

:(Fast Grammar کتاب 1۰)بخش  وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: توجه

ابه این تست هم مشما  آموزش ویدیوییدر کالس ) کتاب( 1۰و  ۰های صحیح است )بخش ۰پس، فقط گزینۀ 
 .حل شده(

«.ه شدشوک، سرباز بمباران شده بودجنگ  ینحها پیش در آن جنگل مدتفاش کرد که  فرماندهوقتی » :ترجمه

 فعل مجهولیبه « جنگل» forest فاعل غیرجاندار[ بعد از مبحث اجزاء جمله و معلوم و مجهول]  ۰ گزینۀ. ۹8
دهندۀ قبل از انجام byفعل باشد و بعد از جای خالی هم از کلید  دهندۀ کارانجامتواند نمی forestنیاز داریم؛ زیرا 

استفاده شده. «[هاتوسط بمب» by bombs] کار

:(Fast Grammarکتاب  1۰)بخش  وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: توجه

فاعل+  be  toشکلی از فعل+  (.p.p) قسمت سوم فعل

فاعل+  be  toشکلی از فعل+  (.p.p) قسمت سوم فعل
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 was shockedهمراه به، با یکدیگر گذشتۀ کاملو  گذشتۀ سادههای از طرفی با توجه با نکتۀ کاربرد زمان
و  11های )بخش است ۰و پاسخ، گزینۀ  استفاده شود had been destroyed گذشتۀ کاملبایستی از زمان 

 .(Fast Grammarکتاب  1۰

«.ه شدشوک، سرباز بمباران شده بودجنگ  ینحها پیش در آن جنگل مدتفاش کرد که  فرماندهوقتی » :ترجمه

و  لـاعف« سالمندزوج » elderly coupleؤال، ـورت سـدر ص ا[ـهوارههـمبحث انواع جمل]  1 گزینۀ. ۹۹
were … listed و کمی جلوتر  لفعwere  و یک فاعل )وصفی( دهندهیک ربطماست. پس، به  دوم فعلهم 

 رویم:ها میحال به سراغ گزینه .نیاز داریممناسب 

.است، نه فاعلی( مفعولی whom) داشت میخواهن یمناسب علاف ،با انتخاب آن رای، زستانادرست  ۰گزینۀ 

 ۀ وصفیدهندربط از تواننمی «سالمندزوج » elderly couple جاندارعل اف غلط است، زیرا بعد از هم 0 گزینۀ
which  کنیم هاست، استفادهغیرجاندارکه مختص. 

توان نمی کامابعد از گفتیم،  Fast Grammarکتاب  ۲0همانطور که در صفحۀ  رای، زاستنادرست  هم ۰گزینۀ 
 .شودهم فوراً رد می ۰. پس، استفاده کنیم thatدهندۀ وصفی از ربط

داشت. میخواهرا  they اضافی و حشو علاف ،با انتخاب آن این است که ۰ برای نادرستی گزینۀ دلیل دوم

 خیلی داغونه!!!! ۰با این اوصاف گزینۀ 

 و 0های )بخش ما خواهد بود فاعل زمانهمو  دهندۀ وصفیربط owh، آن انتخاب بااست که  1پاسخ، گزینۀ 
 .ابه این تست حل شده(هم مشما  آموزش ویدیوییدر کالس ) (Fast Grammarکتاب  ، درس چهارم۲

ادر بودند، پدر و مثبت شده  شدگانشتهکدر زمرۀ  اسناد نظامیطور رسمی در ب که ،المندساین زوج » :ترجمه
 «د.بو شدهیکی از سربازان جوان آنها بودند که در جنگ کشته 

«بایگانی، اسناد نظامی» records  ۰ گزینۀ. 100

جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

با تدریس EPTآزمون  درک مطلب و گرامر

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیزنگیه مهرداداستاد 

03070006000مراجعه نمایید:    



ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی

 

============================================================

 ۀخان» تیسا ـیآمار رسماد به ـبا استن ،یوندهـرداد زنگیـمهاستاد  یآموزش-یفیتأل گروه

است. ۰۰۱۱ تا 69 یهاسالدر  ی کشوربرند آموزش زبان ارشد و دکتر نیترپرفروش، «کتاب

 «کتاب ۀخان» تیسانام آن را در  دیتوانیکتاب م کیهای اطالع از تعداد چاپ یبرا -

(www.ketab.org.irجستجو کن )دی. 
 ۀخان» تیسا)از  ریز نکیدر ل دیتوانیرا م یونداستاد مهرداد زنگیه یهاو سال چاپ کتاب راژیت ن،یعناو نکیل

:دیمالحظه بفرمائ («کتاب

http://www.ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=384187

 EPTهای ادوار گذشتۀ آزمونکامالً تشریحی های برای دریافت پاسخ

ویرایش جدیدتوانید ها، می( با تحلیل همۀ گزینه۰000 دخرداتا  36آبان از )

  را از وندیمهرداد زنگیهاستاد تألیف  EPTکتاب بانک سؤاالت 

یا سایت  سراسر کشورهای زبان معتبر در کتابفروشی

www.FastZaban.com )با ارسال پستی به سراسر کشور( 

 تهیه نمایید.



:از همین مؤلف

)لغات راهنمایی و دبیرستان( Vocab Basic Fastکتاب 

 شامل: ✔

(لغت پایۀ زبان انگلیسی )دوران راهنمایی و دبیرستان ۰۰۰۲ ☑

 :همراهبه ✔

مثال کاربردی با ترجمه 1۰1۰ترجمۀ دقیق و روان لغات، نقش کلمات،  ☑

کامل همراه آموزشغات بهتلفظ فارسی ل ☑



:از همین مؤلف

م(دهازدو چاپ) های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 

 Fast Grammar کتاب جدید یرایشو جدیدچاپ  عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪
 یفتأل

... صفحه به بازار آمد ۰80و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ استاد

زبانی هاآزمون منبع ینترکامل

 ی، ارشد و دکترMSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یو سؤاالت واقعتست  700از  با بیش ✔
 ... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر الً ـــپاسخ کامبا  1۰00 مردادها تا رشته ۀهم



:شامل

 بخش 16در  آموزش کامل نکات به زبان ساده ☑

 یحیبا پاسخ کامالً تشر Kitو  ، تافل بارونزتافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑

و ...  ،یدمانند فاعل، فعل، مفعول، صفت، ق اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑
 قرار گرفتن آنها در جمله یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد یصتشخ یهانشانه

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

 آزمون مهم احثمب کردن مشخص ☑

.. .یدد دیمشابه نخواه یهاکه در کتاب یو انحصار یبصورت ابداع تریعسر یزنتست نکات ☑

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑

شودیم دنبال یکآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑

 سؤاالتبه  یحپاسخ صح یه از آنها برااستفاد ۀکلمه و نحو پسوندهای آموزش ☑
 ...و

شده!از آنها استفاده ن یباییز یو فقط برا دهندینکات را نشان م یتها اهمکتاب رنگ این در ✔

 ...اندشده یزشما متما یعمرور سر یبرا یرنگ یهاقسمت ✔

Fast Grammar:

کالس درس همراه

جامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

 با تدریس EPTآزمون  اتـگرامر، درک مطلب و لغ

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد 

03070006000راجعه نمایید:    م



:از همین مؤلف

م(ده)چاپ  (EPT )واژگان جامع Fast Vocab (EPT)کتاب  

 :همراه به

مله با ترجمۀ فارسیج ۶۱۱بیش از 

 کلمۀ مترادف ۳۴۱۱بیش از 

 همراه آموزشبه لغات IPAتلفظ 

، کلمات متضادها، هامترادفبا ترجمۀ فارسی، جمالت مثال ، بندی موضوعی لغاتدستهبا 
..با پاسخ تشریحی و . شده و جامعبندیهای طبقهآزمونلغات،  تلفظ، نکات تستیخانواده، هم

تنریال داریپا یریگادی بر روش یمبتن ☑

هر ماه با پاسخ کامـالً تشریحی و  EPTهای برای دریافت سؤاالت آزمون 

 یا  www.FastZaban.comسایت تحلیل آزمون، به وب

 ما تلگرام کانال

@FastZaban .مراجعه نمایید 



ترین برند زبان ارشد و دکتری در ایران()برترین و پرفروش وندیمهرداد زنگیهآموزشی استاد -گروه تألیفی




