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 زبان آموزان عزیز 

 9کتابی که پیش رو دارید،دومین کتاب از سری مجموعه کامالً  خودآموز

است که برای تقویت گرامر در سطح مقدماتی (Basket)  قسمتی

تمامی نکات گرامری پایه ای و مقدماتی هست تألیف گشته و شامل 

نوشتن و  فهمیدن و خواندن متون  که یک زبان آموز برای صحبت کردن و

 ها نیاز دارد. انگلیسی مقدماتی و پایه ای به آن

تمامی نکات با مثال توضیح داده شده اند وپس از پایان هر درس تمرین 

درس  5پس از پایان هر و  آن نیز با پاسخ آن آورده شده استمربوط به 

 یک تست ده سوالی برای جمع بندی و ارزیابی تالیف گشته است.

        سری بسکت شامل سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته  

          می باشد که هر سطح بطور مجزا دارای لغت و گرامر و ریدینگ 

 کتابی را می سازد. 9می باشد که مجموعا پکیج 

کتاب می توانید گرامر بسکت سطح متوسط را  پس از پایان این

 مطالعه بفرمایید.

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

 داشته باشم. این مرز و بوم  قبال شیفتگان زبان انگلیسی

 بی صبرانه منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم.

epic14_h@ yahoo.com 

 آرزوی موفقیت  با

 حمیدرضا قبادی راد
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دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قوانین و مقرراتی 

است که برای درست نوشتن، درست خواندن، درست گفتن و ایجاد رابطه 

گرامر زبان در  ار می رود. دوست داشتن یا نداشتندرست بین کلمات بک

میت آن نمی کاهد. به صرف داشتن میزان اهمیت آن تاثیری ندارد و از اه

هر زبان  دامنه لغت قوی نمیتوان انتظار پیشرفت در زبان داشت. گرامر

 باشد.  زبان برای برقراری درست مفاهیم می در واقع ساختار منظم آن

می باشد،   Basketدر این مجموعه که دومین کتاب از سری مجموعه 

قویت گرامر انگلیسی برای زبان آموزان سطح مقدماتی در راستای ت

تالیف گشته و در این مجموعه نهایت کوشش و تجربه نویسنده به 

عمل آمده که دستور کامل و جامعی از تمامی نکات گرامری پایه ای 

 مدون و گردآوری گردد.

درس می باشد که بعد از هر درس تمرینات  27این مجموعه شامل 

س یک امتحان دوره ای و بعد از پایان هر پنج درمفصلی تالیف گردیده 

 برای مرور مطالب نگاشته شده است.

 Grammar Basketلطفا بعد از اتمام این کتاب قسمت دوم آن که 

(Intermediate)  .می باشد را مطالعه کنید 

 بیصبرانه منتظر نظرات شما هستم.

 

 

Epic14_h@yahoo.com 
 راد حمیدرضا قبادی
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از فیروزکوه، دارای مدرک  1357اردیبهشت  10حمیدرضا قبادی راد ، متولد 

صفهان می باشند. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ا

سال پیش تا به امروز به تدریس زبان انگلیسی در کلیه سطوح  از  16وی از 

مقدماتی تا پیشرفته ) آیلتس و تافل( برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 

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

 می باشند.و تیزهوشان شهر اصفهان به مدت یازده سال 

نامبرده به جز پیشینه همکاری با موسسات نام آشنایی چون علوم و 

فنون کیش شعبه اصفهان, آموزشگاه زبان سخن سرا و موسسه آموزش 

عالی صدر، سابقه همکاری به عنوان سوپر وایزر و مدیر آموزشی موسسه 

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

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

 تاکنون و تألیف هشت کتاب :

 Elite  , 600 M.A Tests , IELTS Elegance , Stylish English, 

Unique, Word Basket , Speaking Questions Bank ,Teachers' 

Feedback   

بحث مقاالت بین المللی نیز ایشان را در کارنامه ی حرفه ای خود دارد. در    

و نیز  2014صاحب مقاله های تخصصی چاپ شده در کشور فنالند در سال 

ایشان همچنین دارای  می باشند.  2016چاپ شده در سال  ISI سه مقاله 

سابقه چندین ساله در آموزش تربیت مدرس و برگزاری دوره های تخصصی 

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

های مختلف از جمله حفاظت اطالعات سپاه پاسداران, مدیران  پرسنل ارگان

پرسنل  کنترل پرواز فرودگاه  ارشد سازمان فنی و حرفه ای اصفهان  و

های تخصصی آموزشی ایشان  شهید بهشتی اصفهان بخشی از فعالیت

 می باشد. 
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1. Elite  

 کامل ترین کتاب خود آموز برای مکالمه.

2. Stylish English 

 کتابی برای تقویت تمامی مهارتهای زبان .

3. Speaking Questions Bank 

 منبعی از تمامی سواالت برای تقویت گفتار

4. Unique 

کتاب کمک آموزشی برای زبان آموزان سال نهم    

5. 600 M.A Tests  

ه برای داوطلبان آزمون ورودی تدوین شد مجموعه سواالت

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

6. Teachers' Feedback  

 کتابی در حوزه بازخورد معلمان در کالس درس 

7. IELTS Elegance  

 جامع ترین کتاب آموزش آیلتس برای داوطلبان جنرال و آکادمیک 

8. Word Basket  

اولین کتاب از سری بسکت، برای آموزش کامل لغات در سطح 

 مقدماتی
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 عنوان درس     صفحه

9                                                                                         {Am/is/are} درس اول  

 درس دوم }حال استمراری{                                                                                24

 درس سوم }حال ساده{                                                                                     36

50                                                                                    {To have} درس چهارم  

 درس پنجم }گذشته ساده{                                                                               61

 آزمون دروس  اول تا پنجم                                                                                 79

 درس ششم }گذشته استمراری{                                                                     80

 درس هفتم }ماضی نقلی{                                                                                 94

 درس هشتم     }جمالت مجهول{                                                                    112

 درس نهم  }افعال با قاعده و بی قاعده{                                                       125

142                                                                    {Would  و Used to}درس دهم  

 آزمون دروس ششم تا دهم                                                                            153

 درس یازدهم Going to و  آینده                                                                      154

 درس دوازدهم  } افعال ُمدال{                                                                         166

185                                                        {There is / There are}درس سیزدهم  

 درس چهاردهم }ترکیب افعال{                                                                       197

 درس پانزدهم }ضمایر موصولی{                                                                 206

 آزمون دروس یازدهم تا پانزدهم                                                                    215

 درس شانزدهم }صفات ملکی / ضمایر ملکی{                                           216

 درس هفدهم}ضمایر انعکاسی{                                                                    228

 درس هجدهم}جمع بستن کلمات{                                                                235

 درس نوزدهم }اسامی قابل شمارش/ غیر قابل شمارش{                                245

252                                                                           {A / an / the}درس بیستم  
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 آزمون دروس شانزدهم تا بیستم                                                                  259

 درس بیست و یکم}مفهوم قید در جمله{                                                  260

 درس بیست و دوم }انواع صفات{                                                                 267

 درس بیست و سوم }حروف اضافه{                                                            290

 درس بیست و چهارم}افعال دو کلمه ای{                                                    301

 درس بیست و پنجم}جمالت شرطی{                                                            312

 درس بیست و ششم}ضمایر موصولی{                                                     322

 درس بیست و هفتم}پیشوندها و پسوندها{                                           342

 آزمون دروس بیست و یکم تا بیست و هفتم                                              348

 آزمون تعیین سطح                                                                                            351

 افعال بی قاعده                                                                                                   360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


