


 

 

 

 

(09131172642انتشارات هرمان ) 

 نگارنده: حمیدرضا قبادی راد

طراح جلد :وحید چراغی          مدیر تولید: محمدرضا سمسارزاده      

نوبت چاپ: اول                    1397تاریخ انتشار: 

جلد 1000شمارگان: 

 www.iranpub.comپایگاه اینترنتی: 

 تومان 25000بها:   

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

 -1357قبادی راد، حمیدرضا،           سرشناسه  :               

 اسپیکینگ بسکت المنتری                                 عنوان :

 حمیدرضا قبادی راد               نده :         پدیدآور

 1397مشخصات نشر :                    اصفهان ، هرمان ، 

 وزیری         مشخصات ظاهری  :       

2-39-6134-622-978 شابک  : 

 فیپای مختصر   وضعیت فهرست نویسی    : 

 کمک آموزشی زبان انگلیسی              :                        موضوع

رده بندی کنگره  و  رده بندی دیویی و شماره کتابشناسی ملی در   یادداشت: 
 سایت رسمی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران قابل رویت است.

http://www.iranpub.com/
http://www.iranpub.com/


 

3 Speaking Basket 

 

 

 

 

 پیشگفتار 

 
بعد   Basketتابی که پیش روی شماست چهارمین کتاب از سری کامالً خودآموز ک

می باشد که برای   Reading Basketو  ,Word Basket , Grammar Basketاز

 تالیف گشته است.  Elementaryسطح برای زبان آموزان   Speakingتقویت مهارت 

جمالت کاربردی برای مکالمه، فرمت کتاب بصورت آموزش لغات کلیدی، گرامرهای ضروری، 

سوال و جواب های مفید، دیالوگ های متنوع و غیره می باشد و سپس از زبان آموزان 

 خواسته می شود که با تمرینات متنوع و فعالیت های مختلف شروع به صحبت کردن نمایند.

جمالت و عبارات و جمله سازی با لغات، دیدن فیلم های آموزشی زبان و صحبت کردن، 

، نکات مشاوره ای افزایش مهارت مکالمه، بانک سواالت  Speaking قالب های مهم 

Speaking   تصاویر زیبا برای صحبت کردن و داستان کوتاه برای تقویت مهارت ،

اسپیکینگ از بخش های دیگر کتاب است که این اثر را به کتابی منحصر به فرد و تک در 

یچ کتاب مشابه به آن را نمی توانید در ایران آموزش زبان ایران تبدیل می کند که ه

 بیابید.

می باشد Elementaryو  Intermediate, Advancedسری بسکت شامل سه سطح 

 ,Vocabulary, Grammar, Listeningکه هر سطح بطور مجزا کتاب مخصوص 

Reading, Speaking   وWriting  کتابی را می سازد که برای  18و مجموعه  دارد

بار مجموعه ای با این نظم و جامع بودن زبان آموزان را از سطح مقدماتی به سطح اولین 

 پیشرفته می رساند.

 

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

 

 

 با آرزوی موفقیت 

 حمیدرضا قبادی راد
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 درباره ی نویسنده

 

از  1357اردیبهشت  10حمیدرضا قبادی راد ، متولد 

آموزش زبان انگلیسی روزانه فیروزکوه، دانشجوی دکتری 

سال پیش تا به امروز  17از دانشگاه یزد می باشند. وی از 

به تدریس زبان انگلیسی در کلیه سطوح  از مقدماتی تا 

پیشرفته ) آیلتس و تافل( برای کودکان، نوجوانان و 

می آموزش و بزرگساالن اشتغال داشته و نیز دبیر رس

پرورش در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان شهر اصفهان 

 به مدت دوازده سال می باشند.

نامبرده به جز پیشینه همکاری با موسسات نام آشنایی چون 

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

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

، ایفای نقش به عنوان سرگروه دپارتمان زبان 1386تا 1382فنون کیش از سال 

 کتاب : 12و تألیف  1396تا  1393اصفهان از سال  2آموزش و پرورش ناحیه 
Elite, 600 M.A Tests, IELTS Elegance, Grammar Basket, 

Unique, Stylish English, Speaking Questions Bank, 
Teachers' Feedback, Nice vision 1, Word Basket, Reading 
Basket, Nice Vision 2 

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

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

 ند.می باش  2016سال 

 

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

می باشند.  برگزاری دوره های تخصصی و جنرال آموزش زبان  TTCهای تخصصی 

برای پرسنل ارگان های مختلف از جمله حفاظت اطالعات فرودگاه شهید بهشتی اصفهان, 

ان  وپرسنل کنترل پرواز فرودگاه شهید مدیران ارشد سازمان فنی و حرفه ای اصفه

 می باشد. الیتهای تخصصی آموزشی ایشان بهشتی اصفهان بخشی از فع
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 تقدیم به

 پدر و مادر عزیزم

 که هر چه دارم

 استاز این دو فرشته  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


