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 پیشگفتار 

 
 زبان آموزان عزیز 

 قسمتی  9  خودآموز  کتابی که پیش رو دارید،اولین کتاب از سری مجموعه کامالً
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
 ها نیاز دارد. متون انگلیسی مقدماتی و پایه ای به آن

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 

های دروس بعدی  شده اند. ده لغت بعدی همراه با معنی هستند  و همه این لغات در مثال
تمرین همچنین مورد استفاده قرار گرفتند تا تمامی این واژگان در ذهن ماندگار شوند.

اختصاصی برای مرور لغات در هر درس نگاشته شده. مطالب و تکنیک های یادگیری 
بعد از پایان  لغت در دو بخش مجزا به نام های کالس اضافه و زنگ مشاوره نیز آورده شده. 

کتاب با یک امتحان کلی از کل دروس در انتها هر پنج درس کوئیزی گرفته می شود و 
 پایان می یابد.

متوسط و پیشرفته می باشد که هر سطح بطور مجزا  ،شامل سه سطح مقدماتی  بسکتسری 
 کتابی را می سازد. 9  پکیج ًاگرامر و ریدینگ می باشد که مجموعدارای لغت و 

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

 بی صبرانه منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم.
epic14_h@ yahoo.com 

 

 با آرزوی موفقیت 
 حمیدرضا قبادی راد
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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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 نویسندهدرباره ی 

از فیروزکوه،  1357اردیبهشت  10حمیدرضا قبادی راد ، متولد 
        یزدآموزش زبان انگلیسی از دانشگاه  دانشجوی دکتری
سال پیش تا به امروز به تدریس زبان  16می باشند. وی از 

) آیلتس و  انگلیسی در کلیه سطوح  از مقدماتی تا پیشرفته
تافل( برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن اشتغال داشته و 

و دبیر رسمی آموزش و پرورش در مدارس نمونه دولتی نیز 
 می باشند. به مدت یازده سالشهر اصفهان تیزهوشان 

شعبه  نامبرده به جز پیشینه همکاری با موسسات نام آشنایی چون علوم و فنون کیش
ان سخن سرا و موسسه آموزش عالی صدر، سابقه همکاری به عنوان , آموزشگاه زباصفهان

کنون،  تا 1382سوپر وایزر و مدیر آموزشی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش از سال 
از سال اصفهان  ۲ایفای نقش به عنوان سرگروه دپارتمان زبان آموزش و پرورش ناحیه 

 :کتاب  دهو تألیف تاکنون  1393
   Elite  , 600 M.A Tests , IELTS Elegance ,Grammar Basket, Unique, 

Stylish English, Speaking Questions Bank ,Teachers' Feedback, 

Nice vision , Word Basket  

خود دارد. در بحث مقاالت بین المللی نیز ایشان صاحب مقاله حرفه ای را در کارنامه ی 
و نیز سه مقاله چاپ شده در سال  2014های تخصصی چاپ شده در کشور فنالند در سال 

 می باشند.  2016
 ایشان همچنین دارای سابقه چندین ساله در آموزش تربیت مدرس و برگزاری دوره های

ای تخصصی و جنرال آموزش زبان برای می باشند. برگزاری دوره ه TTC تخصصی
مدیران ارشد های مختلف از جمله حفاظت اطالعات سپاه پاسداران,  پرسنل ارگان

سازمان فنی و حرفه ای اصفهان  وپرسنل  کنترل پرواز فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
 ای تخصصی آموزشی ایشان می باشد. بخشی از فعالیته
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 تــــــآمده اس بار هر آنچه در این اثر به 

 تـــــــاس  ار آمدهـــــــــل بهـــــم به دو نوگــتقدی

 نــــــه ی مـــــــــــــین غنـچـــــــاوّلـعزیـز ،"ازـــــآینــ"

 آمده استکه به دلگرمی یار"آیلین"
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 زبان آموز عزیز

پیش هرگز بیش از یک درس در روز مطالعه نکنید. مروردرس به مراتب بهتر از 
 لغات را بنویسید و یادبگیرید.  رفتن بدون یاد گرفتن است.

 در فونتیک لغات بعد از خواندن هر لغت به تصویرش به مدت سه ثانیه نگاه کنید.

/h/ نید مراجعه نماییداظ کنید. به سی دی کتاب نیز می تورا بسیار خفیف تلف ،
 یا بصورت همزمان با خواندن کتاب یا بصورت کتاب صوتی

 
 

❶ with [with]:        با 

 He had a barbecue with his pals.                   .او بادوستانش کباب خورد 
 friend شکل غیر رسمی  mate یا همون  pal :  نکته

 هست به معنی رفیق .
. How are you doing?palHey  

 سالم رفیق. اوضاع احوالت چطوره؟
Are you with me?  حواست به من هست؟ 

What's wrong with you? چته؟ 

 .نکنیداستفاده   withبگید که چیزی چطوری به دست اومد یا میاد از  داگه می خوای
   a knife.by I finally opened the box                           استفاده کنید.  byاز  
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❷ college [kol-ij]:   دانشکده -دانشگاه –کالج  

 now. right  collegeis at  My bro 

 االن در دانشگاه است . داداشم

  bro.میشه   brotherشکل مخفف و غیر رسمی  

We were great mates when we were at college. 

 وقتی دانشگاه بودیم دوستان بسیار خوبی بودیم.

 هست.  uniیا در زبان غیر رسمی   universityمترادف این لغت 

❸ continue [kuhn-tin-yoo]: go on   ادامه دادن   

 her education in a new college. continueShe wants to  

 می خواهد تحصیالتش را در یک دانشگاه جدید ادامه دهد. او

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

name is Mahboobeh. HerI have a sister.  

 تونه باشه. هم می  ingبا ولی  بگیره  toباید  continue فعل بعد از 

after she had her baby. to work continuedSoheila  

at home. living continueMost elderly people want to  

 ادامه دارد.یعنی این قصه  to be continued اگه آخر فیلم یا قصه نوشته شده باشه  □

 .stopیا همون discontinue میشه   continueمتضاد 

                    He discontinued his education.  


