
پرسیدنوگفتنعالقهمندیها
سفارشغذادررستوران

  صحبت دربارۀ مشکالت روزمره
  صحبت دربارۀ اتفاقی در زمان گذشتۀ نزدیک

  مقایسۀ چیزی در زمان گذشته و حال

  دعوت کردن 
  پذیرفتن و رد کردن دعوت

  بیان اجبار
  توصیه کردن

  مراجعه به پزشک

  صحبت دربارة آرزوها و خواسته ها 
  صحبت دربارة توانایی ها و مهارت ها

پرسیدنوگفتنتجربهها
نقلقولغیرمستقیم

  ثبت نام 
  پرسیدن و گفتن سوابق و مشخصات

  پرسیدن و گفتن شرایط شغلی
  توصیف چند شغل

  صحبت دربارة حالت های جسمانی و روانی
  ابراز عالقه و تنفر

  درخواست کردن )رسمی و غیررسمی(
  پذیرفتن و رد کردن درخواست

  تشکر کردن و معذرت خواهی

  صحبت دربارۀ فعالیت های اینترنتی
  صحبت دربارۀ نسبت های خانوادگی 

1
کدام غذا رو بیشتر دوست دارید؟

ص. 1

نقشۀ محتوایی جلد دوم

كاركرددرس

4
آرزو دارم پولدار بشم.

ص. 31

8
دارهبهروزرسانیمیکنه.

ص.71

2
ازچیخوشتمیآد؟

ص.11

3
خوشحال می شم تو هم بیای.

ص. 21

5
از اتوبوس جا موندم.

ص. 41

6
چهقدتغییرکردهای!

ص.51

7
سوابق علمی یعنی چی؟

ص. 61



مزهها
خوراکیها

افعالآشپزی
ظروفووسایلآشپزخانه

  صورت مثبت و منفی فعل دوست داشتن
  پرسش واژة کدام

  را، نشانۀ مفعول )1(

  آشپزی

  مشکالت روزمره
  دالیل و راه حل های مشکالت روزمره

  رویدادهای زندگی

  مصدر و ریشۀ گذشته و حال
  صورت مثبت و منفی گذشتۀ ساده

  قیدهای زمان

زندگینامه

  فعل های آرزو و تصمیم
  توانایی ها و مهارت ها

  آرزو داشتن/ دوست داشتن + حال التزامی
  توانستن/ بلد بودن + حال التزامی

  شاید + حال التزامی

  سفرنامه

  کارهای خانه
  اعضای بدن

  بیماری های عمومی 
  داروها

  باید/ نباید + حال التزامی
  حذف بـ از همکردهای شدن و کردن

  بیان علت )1(: جملۀ معلول + نقش نما + جملۀ علت

  تغذیه و سالمتی

کارهایهیجانانگیز
تفریحوگردش

حوادثطبیعیوفعلهایآنها

  مقایسۀ گذشتۀ ساده و گذشتۀ نقلی
  صورت مثبت و منفی گذشتۀ نقلی

  نقل قول مستقیم و غیرمستقیم
  قیدهای گذشتۀ نقلی

  حوادث طبیعی

  رشته های تحصیلی دانشگاهی
  مقاطع و مدارک تحصیلی

  اصطالحات مربوط به فرم ها
  واژه ها و فعل های شغل ها و شرایط شغلی 

  دام پروری و حیوانات اهلی

  پرسش واژۀ آیا
  نکره و معرفه

  گذرایی )1(: ناگذر و گذرا به مفعول

  دام پروری 

  حالت های جسمانی و روانی
  مناسبت ها و تعطیالت

  صورت مثبت و منفی فعل های یک شخصه 
  صورت مثبت و منفی حال التزامی

  پس/ بنابراین

  نامۀ تشکر

  فعالیت های اینترنتی 
  نسبت های خانوادگی درجۀ دو 

  رایانه

  صورت مثبت و منفی حال ناتمام
  گذرایی )2(: گذرا به متمم

  امنیت در اینترنت

خواندندستورحوزه های واژگانی


