
»َجدَوِل ُمحتَوایِی ِکتاِب گاِم اَوَّل«
َزبانکارَکردُحروِف اَلِفباَدرِس

                                                       راهنَماِی تَلفُّظ ، زباِن ِکالس

ب، ُمصّوِت بُلنِد ا، ُمصّوِت کوتاِه َ-1
ُمَعّرِفِی خود )1(

بَیاِن ناِم خود َو پُرسیَدِن ناِم دیگران

ُمَعّرِفِی خود )2(، پُرِسش َو پاُسخ َدربارة ِملیَّتپ، ت، ُمصّوِت  بُلنِد ای2

ُمَعّرِفِی خود )3(،  پُرِسش َو پاُسخ َدربارة ُشغلس، ش،  ُمصّوِت کوتاِه ُ-3

ُمَعّرِفِی دیگرانر، ز،  ُمصّوِت کوتاِه ِ-  ) اِ  ـه  ه(4

َضمایِر َشخصی َو حاِل سادة ِفعِل بوَدن )1(اَحوال پُرسی، آغاِز ُگفت وگود،  ُمصّوِت بُلنِد او5

َضمایِر َشخصی َو حاِل سادة ِفعِل بوَدن )2(پایاِن ُگفت وگو )ُخداحاِفظی(ن، م6

ـُرور 1                                                                        م

پُرِسش َدربارة چیستِی اَشیا َو اَفراد )1(ک، گ7
َضمایِر اِشاِرة این َو آن، پُرِسش واژة چیست؟/ کیست؟

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: آَمَدن

پُرِسش َدربارة چیستِی اَشیا َو اَفراد )2(ل، و8
پاُسخ واژه هاِی بَله َو ِخیر، َمنفِی حاِل سادة ِفعِل بوَدن

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: دیَدن

                                                       نُکتۀ کاربُردی )1(: ُ-  )خوش(

پُرِسش َدربارة  اَشیا َو اَفراد ح، ج9
پُرِسش واژة آیا

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: خورَدن

ُصحبَت َکردن َدربارة اَفراِد خانِوادهخ، چ10
َضمایِر ِملکی ُجدا َو پِیَوِسته

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: ِشنیَدن
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                                                     نُکتۀ کاربُردی )2(: خوا )خواهر(

بَیان َو پُرِسش َدربارة َمکان )ِکتاب ُکجاست؟(ف، ق11
پُرِسش واژة ُکجا؟ َو ِقید هاِی سادة َمکان )اینجا، آنجا(

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: خوانَدن

                                                   نُکتۀ کاربُردی )3(: تَشدید )َکّفاش(

بَیان َو پُرِسش َدربارة مالِکیَّت هـ ، ی12
حاِل ساده َو َمنفِی ِفعِل داشتَن

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: َرفتَن

ـُرور 2                                                                        م

                                                     نُکتۀ کاربُردی )4(: یـ )خیابان(

توصیِف اَشیا یا اَفرادص، ض13
َکسرة اِضافه )َدر تَرکیِب َوصفی(

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: خوابیَدن

                                                    نُکتۀ کاربُردی )5(: اَعداِد 0 تا 10

بَیان َو  پُرِسش َدربارة َزماِن حالع، غ14
پُرِسش واژة ِکی؟ َو ِقید هاِی سادة َزماِن حال )اِمروز، اِمَشب(

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: ُگفتَن

                                                    نُکتۀ کاربُردی )6(: اَعداِد 11 تا 20

ط، ظ15
بَیاِن یِک رویداد َدر َزماِن ُگَذشته 

)دیروز دانِشگاه بوَدم(

ُگذشتۀ ساده َو  ِقید هاِی سادة َزماِن ُگَذشته )دیروز، دیَشب(

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: پُرسیَدن

                                                    نُکتۀ کاربُردی )7(: اَعداِد 21 تا 100

ژ، ذ16
ُمَعّرِفِی خود )4(

بَیاِن ِسن َو پُرِسش َدربارة ِسن دیَگران

پُرِسش واژة چند؟

یِک ِفعِل پُرکاربُرد: پوشیَدن

بَیاِن تَقاضاث، همزه: ئـ ، أ، ؤ17
ُجمله هاِی اَمرِی ساده َو پُرکاربُرد

  یِک ِفعِل پُرکاربُرد: َخریَدن

                                                         ُکّل ُحروِف اَلِفبا                              

ـُرور 3                                                              م
                                                             پیَوست ها
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