
   

 

 

 

 

(Elementary) 

 

 

 

 

 

Hamidreza Ghobadirad 

 

 

 

 

  

 

 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (09131172642)  گستر انتشارات سنا

 
  : حمیدرضا قبادی رادهنگارند

   امیر تاجیک نژادویراستار: 

 محمدرضا سمسارزادهمدیر تولید:          مرضیه مغنیطراح جلد :       

 نوبت چاپ: اول                    1395 تاریخ انتشار:

 جلد 1000شمارگان: 

  www.iranpub.comپایگاه اینترنتی: 

 ریال 200000  بها: 

 ) کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و مخصوص پدیدآورندگان است.(

 

 -1357رشناسه                          : قبادی راد، حمیدرضا، س

 ورد بسکتعنوان : 

 :       حمیدرضا قبادی راد  هپدیدآور ند

 1395، گستر مشخصات نشر               : اصفهان ، سنا 

 مشخصات ظاهری           :  وزیری

 978 - 600 –  8466- 94 -9  شابک                         : 

 وضعیت فهرست نویسی    : فیپای مختصر

 موضوع                        : کمک آموزشی زبان انگلیسی    

یادداشت:         رده بندی کنگره  و  رده بندی دیویی و شماره 
کتابشناسی ملی در سایت رسمی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

 ایران قابل رویت است.

 

 

 

 

 

http://www.iranpub.com/


 
3 

 پیشگفتار 

 زبان آموزان عزیز 

 (Basket)قسمتی  9خودآموز   رو دارید،اولین کتاب از سری مجموعه کامالً کتابی که پیش

درس از تمامی لغات  40شامل  است که برای تقویت لغت در سطح مقدماتی تألیف گشته و  

خواندن  و یدنفهم  مقدماتی هست که یک زبان آموز برای صحبت کردن ،نوشتن پایه ای و

 آنها نیاز دارد. متون انگلیسی مقدماتی و پایه ای به

لغت ابتدائی همگی همراه با  10لغت می باشد که  20در این مجموعه کامل هردرس شامل  

تصویر هستند و ترجمه شده اند وبرای تمامی آنها مثال زده شده و تمامی مثال ها نیز ترجمه 

مورد  شده اند. ده لغت بعدی همراه با معنی هستند  و همه این لغات در مثالهای دروس بعدی

بعد از پایان هر پنج درس  استفاده قرار گرفتند تا تمامی این واژگان در ذهن ماندگار شوند.

 کوئیزی هم گرفته می شود و کتاب با یک امتحان کلی از کل دروس پایان می یابد.

متوسط و پیشرفته می باشد که هر سطح بطور مجزا  ،شامل سه سطح مقدماتی  بسکتسری 

 کتابی را می سازد. 9پکیج و ریدینگ می باشد که مجموعا  دارای لغت و گرامر

توفیق انجام وظیفه خود را در قبال شیفتگان زبان  نو و بکر این کار در خاتمه امید است که با

 انگلیسی داشته باشم.

 بی صبرانه منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم.

epic14_h@ yahoo.com 

 

 با آرزوی موفقیت 

 درضا قبادی رادحمی
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Introduction 

To the student  

This book has been written to help you learn new vocabulary. You 

need to know hundreds of English words to speak, listen, write and 

read in English.                                                                                      

In this book, there are 800 new words and phrases for you to learn. 

Every new word or phrase is used in a sentence and all of them are 

translated into Persian and all of them have a picture with them. The 

book has been written so that you can use it yourself, without a 

teacher. You can do the units in any order you like, but I believe it is 

a good idea if you do the units in order, as they appear in this book.   

    

To learn a lot of vocabulary, you have to do two things: 

1-Study each unit of the book carefully, 

2- Develop ways of your own to study and learn new words and 

phrases which are not in this book.                                                        

I hope you like this book. When you have finished it, you can go to 

the next book in the series, word Basket : Intermediate, and after 

that, to the higher level, Word Basket : advanced.                                
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 درباره ی نویسنده:

از فیروزکوه، دارای مدرک کارشناسی ارشد  1357اردیبهشت  10حمیدرضا قبادی راد ، متولد 

سال پیش تا به امروز به تدریس  16آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان می باشند. وی از 

دکان، نوجوانان و ) آیلتس و تافل( برای کو زبان انگلیسی در کلیه سطوح  از مقدماتی تا پیشرفته

و دبیر رسمی آموزش و پرورش در مدارس نمونه دولتی نیز بزرگساالن اشتغال داشته و 

 می باشند. به مدت یازده سالشهر اصفهان تیزهوشان 

, شعبه اصفهان نامبرده به جز پیشینه همکاری با موسسات نام آشنایی چون علوم و فنون کیش

ش عالی صدر، سابقه همکاری به عنوان سوپر وایزر و آموزشگاه زبان سخن سرا و موسسه آموز

تا کنون، ایفای نقش به عنوان  1382مدیر آموزشی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش از سال 

هفت و تألیف تاکنون  1393از سال اصفهان  2سرگروه دپارتمان زبان آموزش و پرورش ناحیه 

 , Elite  , 600 M.A Tests , IELTS Elegance , Stylish English, Unique  : کتاب 

Speaking Questions Bank ,Teachers' Feedback      خود حرفه ای را در کارنامه ی

دارد. در بحث مقاالت بین المللی نیز ایشان صاحب مقاله های تخصصی چاپ شده در کشور 

 می باشند.  2016چاپ شده در سال  ISIو نیز سه مقاله  2014فنالند در سال 

 

 شان همچنین دارای سابقه چندین ساله در آموزش تربیت مدرس و برگزاری دوره هایای

می باشند. برگزاری دوره های تخصصی و جنرال آموزش زبان برای پرسنل  TTC تخصصی

سازمان فنی و حرفه مدیران ارشد ارگانهای مختلف از جمله حفاظت اطالعات سپاه پاسداران, 

از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بخشی از فعالیتهای تخصصی ای اصفهان  وپرسنل  کنترل پرو

 آموزشی ایشان می باشد. 
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Lesson 1 

 

 

❶ Barbecue: کباب کردن -کباب  

We had a barbecue on the beach.         .ما تو ساحل کباب خوردیم 

   به معنی خوردن. هست have گذشته   had:  نکته

 

  a sandwich last night. hadI  دیشب ساندویچ خوردم.                               

 

❷ College:   دانشگاه –کالج  

now.  collegeMy brother is at  

 است . ر دانشگاهبرادرم االن د

 

 

❸ Continue: ادامه دادن   

a new college.her education in  continueShe wants to  

 اومی خواهد تحصیالتش را در یک دانشگاه جدید ادامه دهد.

 ) اَش( است. her)او مؤنث( باشد ، صفت ملکی آن   she: وقتی فاعل نکته

name is Mahboobeh. HerI have a sister.  


