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 پیشگفتار 

 

 زبان آموزان عزیز

 و   Word Basketبعد از   Basketکتابی که پیش رو دارید سومین کتاب از سری  

Grammar Basket   می باشد که برای تقویت مهارتReading  لیف أدر سطح مقدماتی ت

می باشد که باعث افزایش قدرت  و نیز کلوز تست مختلفمتون درس از مجموعه  10شده و شامل 

  ون انگلیسی خواهد شد.درک مطلب مت

درس می باشد که هر درس شامل متن هایی با موضوعات متنوع و جذاب  10این مجموعه جامع شامل

س نیز دارای ومتون اصلی هر درد است که به همراه آن لغات و گرامر مربوطه نیز تدریس شده ان

 می باشند . پاسخنامه و ترجمه 

بازدهی بیشتر  درس تدریس شده اند تا شما بتوانید با 10ی استراتژی های تقویت ریدینگ نیز در تمام

 متون را درک کنید وزبان انگلیسی خود را تقویت کنید.

 متون و کلوز تستنیز داستان کوتاه و  ،دیالوگ هایی با موضوعات مختلف و کاربردی ،کلوز تست ها

از پس تست ها  ،بردن از خواندنه نیز در هر درس گنجانده شده اند تا بتوانید عالوه بر لذت های اضاف

 هم بر بیاید.

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

کتابی را می سازد که از  12پکیج  می باشد که مجموعاً  listeningریدینگ و  ،گرامر ،دارای لغت

 سطح مقدماتی تا پیشرفته شما را هدایت می کند.

 

 برانه منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم.بی ص

epic14_h@ yahoo.com 

 

 

 با آرزوی موفقیت 

 حمیدرضا قبادی راد
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 درباره ی نویسنده                        

 

از فیروزکوه، دانشجوی  1357اردیبهشت  10حمیدرضا قبادی راد ، متولد 

سال  17می باشند. وی از د ن انگلیسی از دانشگاه یزدکتری آموزش زبا

پیش تا به امروز به تدریس زبان انگلیسی در کلیه سطوح  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 و 

 باشند.سال می  تیزهوشان شهر اصفهان به مدت دوازده

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 

، ایفای نقش به 1386 تا 1382سوپر وایزر و مدیر آموزشی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش از سال 

 10و تألیف  1396 تا 1393اصفهان از سال  2ه دپارتمان زبان آموزش و پرورش ناحیه عنوان سرگرو

 کتاب :

 Elite, 600 M.A Tests, IELTS Elegance, Grammar Basket, 

Unique, Stylish English, Speaking Questions Bank, 

Teachers' Feedback, Nice vision 1, Word Basket  

ای خود دارد. در بحث مقاالت بین المللی نیز ایشان صاحب مقاله های تخصصی  را در کارنامه ی حرفه

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

 

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

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

, مدیران ارشد سازمان فنی و حرفه ای اصفهان  جمله حفاظت اطالعات فرودگاه شهید بهشتی اصفهاناز 

      وپرسنل کنترل پرواز فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بخشی از فعالیتهای تخصصی آموزشی ایشان

 می باشد. 
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 تقدیم به

 پدر و مادر عزیزم

 که هر چه دارم

 از این دو فرشته است. 
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Word Bank 

آن ها را خوب به  و گرامر اصلی آن آورده شده. لطفاًدرس قبل از متن اصلی چند لغت  10در تمامی 

 شود.برایتان کمی آسان تر پیش رو خاطر بسپارید تا متن 

parents: والدین 

certainly: ناًئمطم  

temperature: دما 

Grammar Zone 

 there are و there is کاربرد

هیچ رابطه ای با مکان  there are و there is ساختارهای there برخالف معنای واژه

جود یک استفاده می شود. زمانی که می خواهیم و ”وجود داشتن“ نشان دادنها برای  ندارد و از آن

 و مفرد برای اسامی there is .از این عبارت ها استفاده می کنیم چیز را نشان دهیم معموالً

are  there زیر توجه کنید های به مثال . جمعاسامی  برای: 

 There is a cat here. 

 .(یک گربه اینجا وجود دارد)یک گربه اینجا هست. 

 There are two cats here.  

 .هستنددو گربه اینجا 

 There is a park near here.  

 .اینجا هست پارک نزدیکیک 
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 دهند.  را نشان می داشتن وجودتنها   there areو  there isهمانطور که می بینید

 ) آیا وجود دارد؟ (there are و there is سوالی کردن عبارات

 را با be ها کافیست جای فعل ناستفاده سوالی از این عبارت ها بسیار رایج است. برای سوالی کردن آ

there  عوض کنیم. برای پاسخ دادن کوتاه هم از عبارت there is یا there are  با توجه به

 :مثبت یا منفی بودن پاسخ به صورت مثبت یا منفی استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید

Is there a car here? 

Yes, there is. 

…. there is noo, = N No, there isn’t. 

here. car there is no= No,  here. a carisn’t No, there  

There is not air = there is no air. هوا وجود ندارد 

There can be.… تواند وجود داشته باشد       می  

There can't be ….. نمی تواند وجود داشته باشد      

بسازیم باید بعد از آن از  there are الی و منفی را بادر صورتی که بخواهید جمله سو  :نکته مهم

 استفاده کنیم. ” هیچ“به معنای  any واژه

dogs here? anyAre there   

 Yes, there are.  

…… there are no= No,  .there aren’tNo,   

here. sdog there are no= No,  here. sdog aren’t anyNo, there   

 شکل کوتاه شده

را نباید کوتاه کنید. . there are شکل کوتاه شده دارد there is ه داشته باشید که تنهاتوج

در می آید که تلفظ آن  there’re )این موضوع طبیعی است چون شکل کوتاه شده آن به صورت

 .there's .خیلی سخت است( 
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ای خود را با * دقیقه بخوانید و جواب ه 7زبان آموزان عزیز لطفاً متن زیر را در ماکزیمم 

 از متن پیدا نکنید.  هم کنید. پاسخ های خود را چک نکنید و کلمه جدیدی مشخص

Our parents have always told us about the moon. I don't think 

it's easy to imagine what it would be like to go there. It is 

certainly not a friendly place. As there is no air or water, there 

can be no life of any kind. For mile after mile, there are only 

plains with mountains around them. Above, there are sun and 

stars in a black sky. You can have very high and very low 

temperature on the moon. The moon is also a silent world 

because sound can only travel through air. 

❶ What is the best title for the passage? 

1) The plants on the moon.                                                               

2) Our parents love living on the moon. 

3) What is it like on the moon?                                                          

4) Man doesn't like to go to the moon.   

❷ What can you find on the moon? 

1) life              2) sea                3) mountains              4) air 

❸ On the moon, you cannot speak to your friends, 

because ……. . 

1) you are afraid there.                                                                  

2) there is no food and water. 

3) there isn't any air.                                                                          

4) it is not a friendly place. 
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Vocabulary Booster 

imagine: 

 تصور کردن
kind:  

 نوع
plain: 

 دشت
mountain

 کوه :
travel: 

 حرکت کردن

Grammar Tip 

as  

 :کاربرد عمده دارد  4

 : شوند انجام می همزماناست و برای بیان دو عملی که به صورت  "وقتی که"به معنای  1. 

As she was driving to home, she had an accident. 

 

 " آنجایی که از"و  "زیرا"معنای  به  2 .

As it is raining, we can't go out. 

 

 .و برای بیان دو عملی که به صورت هماهنگ و متناسب انجام میشوند "همان طور"معنای  به 3 .

As I continued reading the book, I enjoyed more and more. 

 

زن، هم هم وکه در فارسی بصورت هم سن،  ساختن صفات تساوی یا قید های حالت تساوی برای  4 .

 اندازه و غیره ترجمه می شوند.

He types as carefully as you do. 

مشخص کنید و با کلید  √و جواب های نهایی خود را با  اکنون متن را یک بار دیگر خوانده

 ترجمه متن در ادامه آورده شده. چک کنید.  Reading Keyبه اسم  انتهای درس 

Translation of the Text 

ما همیشه راجع به کره ماه )مطالبی( به ما گفته اند. فکر می کنم تصور این که رفتن به آنجا والدین 

جای دوستانه ای نیست. چون هیچ هوا یا آبی وجود ندارد، هیچ نوع  چگونه است، ساده نباشد. مسلماً

طراف دارند. حیاتی نمی تواند وجود داشته باشد. برای مایل ها، فقط دشت هایی است که کوه هایی در ا

درباال، خورشید و ستارگان در آسمان تیره قرار دارند. دمای سطح ماه می تواند خیلی باال یا پایین باشد. 

 کند. کره ماه همچنین دنیای بی صدایی است زیرا صوت فقط می تواند در هوا طی مسیر


