
  معرفی خود )1(: پرسیدن و گفتن نام
  پرسیدن و گفتن ملیت

  سالم و احوال پرسی )1(: دوستانه و مؤدبانه

  صحبت کردن دربارة افراد خانواده
  صحبت کردن دربارة مالکیت

  پرسیدن و گفتن کیستی افراد
  پرسیدن و گفتن چیستی اشیا

  پرسیدن و گفتن جای اشیا

  توصیف افراد
  صحبت کردن دربارة آب و هوا 

خریدکردن)خوراکیهاونوشیدنیها(
پرسیدنقیمتها

خریدکردن)پوشاک(

  پرسیدن و دادن نشانی: رسمی و مؤدبانه 
  پرسیدن و دادن نشانی: غیررسمی

  صحبت کردن دربارة تردد با وسایل نقلیۀ عمومی

  سالم و احوال پرسی )2(: آشنایی 
  معرفی خود )2(: پرسیدن و گفتن شغل

  پرسیدن و گفتن محل کار

  صحبت کردن دربارة کارهای روزانه
  پرسیدن و گفتن ساعت

  وقت گرفتن 
  پرسیدن و گفتن روزهای هفته و ماه

1
اسمت چیه؟

ص. 1

نقشۀ محتوایی جلد اول

كاركرددرس

4
چه شکلیه؟

ص. 31

8
ساعتچندبیدارمیشی؟

ص.71

2
حال شما چطوره؟

ص. 11

3
اون کیه؟ این چیه؟

ص. 21

5
خانوادۀ سحر

ص. 41

6
ببخشیدآقا،یهدونهنونمیخوام.

ص.51

7
ایستگاه مترو کجاست؟

ص. 61



  کشورها
  ملیت ها

  احوال پرسی
  زبان ها

  سن
* واژه سازی: ساختن ملیت با پسوند -ی

  صورت مثبت )متصل و منفصل( و مفرد فعل بودن
  ضمیرهای فاعلی مفرد من، تو و او

  صورت منفی و مفرد فعل بودن

  سن، زبان و ملیت
  افراد مشهور

  ترکیب اضافی  نسبت های خانوادگی درجۀ یک
  مفهوم مالکیت )1(: داشتن
  مفهوم مالکیت )2(: ماِل ...

  پاسِخ )مثبت یا منفی( به پرسِش )مثبت یا منفی(
  ضمیرهای ملکی جدا
  ضمیر ملکی پیوسته

  اعضای خانواده و سن
و شغل آنها

  ویژگی های ظاهری افراد و اشیا
  آب وهواها و فصل ها

  جهت های جغرافیایی
* واژه سازی: ساختن صفت با پسوند -ی

  ترکیب وصفی
  صفت + فعل ربطی

  توصیف مکان )2(

  وسایل شخصی
  حروف اضافۀ مکان

  اشیای اتاق و کالس

  ضمیرهای اشارۀ مفرد و جمع
  پرسش واژه های کی، چی و کجا

  نشانۀ جمعـ  ها
  تفاوت هست و است

  توصیف مکان )1(

  خوراکی ها و نوشیدنی ها 
  واحد وزن و واحدهای شمارش

  پوشاک
  رنگ ها

  فعل خواستن
  صفت برتر

  صفت برترین
  پرسش واژۀ چندتا

  خیابان های خاص

  مکان های عمومی
  معابر عمومی

  قیدهای مکان 
  وسایل نقلیۀ عمومی

  ساختمان فعل: ساده، پیشوندی و مرکب
  فعل امر

  فعل نهی
  حروف اضافۀ از، به، با و تا

  برنامۀ روزانه و هفتگی

  حرف های روزمره
  شغل ها

  محل کار

  صورت مثبت )متصل و منفصل( و جمع فعل بودن
  ضمیرهای فاعلی جمع ما، شما و آنها

  صورت منفی و جمع فعل بودن

  کارت ویزیت
  شغل و محل کار

  کارهای روزانه
  ساعت

  روزهای هفته
  ماه های تقویم خورشیدی

  سرگرمی ها و اوقات فراغت
  قیدهای تکرار

  صورت مثبت حال استمراری
  صورت منفی حال استمراری

  اعداد ترتیبی 
  پرسش  واژة چندشنبه و ِکی

  پرسش واژة هر چند وقت یک بار

  تورهای مسافرتی

خواندندستورحوزه های واژگانی


