
 نقشۀ محتوایینَقشۀ ُمحتَوایی
 

 صفحه واژه نکتة دستوری کارکرد عنوان
 : بودن1فصل 

 : من امیر هستم. 1درس 
معرفی کردن: بیان 

نام، سن، ملیت، 
 شغل و تأهل

 هادر زمان حال و شناسه« بودن» صرف فعل 
 )... ضمیرهای شخصی جدا )من، تو ، او 
 جمله صورت منفی و سؤالی 
  مطابقت فاعل و فعل 

 02 ها، اعدادها، شغلملیت

 بیان ماهیت : این چیست؟ 2درس 
 )ضمیرهای اشاره )این، آن، اینها، آنها 
  چیست؟»کلمة پرسشی» 

( 1وسایل داخل کالس)
 و اتاق پذیرایی

02 

: سانیا و نیکیتا 3درس 
 قدبلند هستند.

های بیان ویژگی
 ظاهری و شخصیتی

 )... ضمیرهای شخصی پیوسته )ـَ م، ـَ ت 
 صفت بیانی 
  اما/ ولی»حرف ربط» 
 شکلیچه»، «چه رنگی»های پرسشی عبارت» ،

 «ایاندازهچه»
 ترکیب اضافی 

ها، ها، شکلرنگ
های بیانی صفت

 )ظاهری و شخصیتی(
02 

: کامپیوتر 4درس 
 کجاست؟ 

بیان جای کسی یا 
 چیزی

  ها -»نشانة جمع» 
 در، روی، ...( حروف اضافه مکانی( 
 «وجود داشتن»در مفهوم « بودن» 
  کجا»کلمة پرسشی» 

(، 0وسایل داخل کالس)
 اتاق خواب و آشپزخانه

20 

شنبه : امروز 5درس 
 است.

بیان زمان )ساعت، 
 ...(  روز،

 صفت شمارشی ترتیبی 
برنامة درسی هفتگی، 

روزهای هفته، اعت، س
 های سالها و فصلماه

23 

ها چند نفر : آن6درس 
 پرسیدن  هستند؟

 وقتکسی، کِی/ چههای پرسشی )کی/ چهکلمه ،
 چه(چی/ ، /چندمکجا، چند

های پرسشی کلمه
 )اطالعات شخصی( 

22 

 22 (1توضیح دستوری )

 : داشتن2فصل 
: امیر چَند خواهر 7درس 

 و برادر دارد؟

بیان روابط 
خانوادگی و 

 بیان سن ،هانسبت

  هادر زمان حال و شناسه« داشتن»صرف فعل 
  صورت منفی و سؤالی 
  )کسرة اضافه )ترکیب اضافی 

 22 های خانوادگی نسبت

: داخلِ کیفت 8درس 
 بیان مالکیت چی داری؟

 لِ(حرف اضافه )برای/ ما 
 )کسرة اضافه )بیانِ مالکیت 
  چه چیزی»عبارت پرسشی » 

 20 وسایل شخصی

 : من تَب دارم.9درس 
بیان مشکالت 
  جسمی، عالیق

 فردی

 «های در مفهومی غیر از مالکیت )فعل« داشتن
 داشتن، دوست داشتن(دوقسمتی: عالقه 

اعضای بدن، انواع 
های ها، فعلورزش

 دوقسمتی  
23 

 32 (2توضیح دستوری )



 نقشۀ محتوایی
 

 صفحه واژه نکتة دستوری کارکرد عنوان
 : اسم و صفت3فصل 

: اسم این 11درس 
 توصیف کردن  درختِ زیبا، نَخل  است.  

 این و آنره: صفت اشا 

  ان-ها و -»نشانة جمع» 
 جمع موصوفِعدم تطابق صفت با  - ترکیب وصفی 

 32 هاصفت

:کدام حیوان 11 درس
 مقایسه کردن  تر است؟سنگین

  از»، صفت برترین، حرف اضافه برترصفت» ،
 «کُدام»کلمة پرسشی 

هایِ حیوانات و صفت
 بیشتر

32 

: صبحانة آرمان 12درس 
مقداری نان و کمی پَنیر 

 است. 
 بیان تعداد و مقدار

 تعدادی » ،«تعدادی»، «کمی»های مبهم: صفت
 «همه»و  «)از( بعضی»، «)تا(چند»، «مقداری» ،«از

 20 هاسبزیجات و میوه

 23 (3توضیح دستوری )

 : حال ساده4فصل 

: او هرشب 13درس 
 زند.مسواک می

ها و بیان عادت
 کارهای روزمره

  زمان حال سادهصرف فعل در  
 می»بست ها و واژهشناسه»  
 )قیدهای زمان )قید تکرار  
  منفی»و « سؤالی»صورت»  
  فعل منفی  «وقتهیچ»قید + 
 حال مصدر و ریشة 

کارهای روزمره 
   ،)کارهای شخصی(

 قیدهای زمان
22 

: این فایل باز 14درس 
 شه!نمی

بیان وجود مشکل 
 در وسایل

  هاآن منفیصورت  و« کردن»و « شدن»همکرد 

  بیان علت( « چون»، «چرا»کلمة پرسشی( 
ابزار و وسایل و 

 های بیشتر صفت
22 

در فصلِ : 15درس 
تابستان، هوا گرم 

 شود.می

ها و  بیان واقعیت
 هایِ طبیعی پدیده

  کردن»مرور بیشتر همکرد» 

  ر د« داشتن و بودن»استثناء بودن صرف فعل
 زمان حال

های ها و واقعیتفصل
 طبیعی

22 

 : ابتدا تخمِ 16درس 
 زنیم...  ها را هم میمرغ

آموزش دادن 
 های مختلففعالیت

 گیریاندازه شمارش و واحدهای 

  صفت شمارشی 

  قیدهای ترتیب 

آشپزی/ غذاها/ افعال 
گیری واحدهای اندازه

 ()وزن
20 

 23 (4توضیح دستوری )

 :  حال ساده در مفهوم آینده5فصل 

: به نَظَرِ شُما در 17رس د
 د؟افتآینده چه اتفاقی می

بینی کردن و پیش
صحبت کردن 

 دربارة آینده

  مفهومِ آیندهحال ساده در 

   حال و آینده»مقایسة قیدهای زمان» 

  پس، بنابراین»حروف ربط» 
  011 

: از این به بعد، 18درس 
 قول دادن  کنم.هر روز ورزش می

 حال ساده در مفهومِ آینده 

   حتماً، دیگر، از این به بعد، از حاال به »قیدهای
 «بعد

  122 



 نقشۀ محتوایینَقشۀ ُمحتَوایی
 

 صفحه واژه نکتة دستوری کارکرد عنوان

: ما اِمشَب 19درس 
 ریم سینما.  می

حدس زدن و بیان 
ها و تصمیم
 های آینده برنامه

 حال ساده در مفهوم آینده 

  122   «احتماالً»قید 

 110  (5توضیح دستوری )

 : گذشتۀ ساده6فصل 

: هفتة پیش 21درس 
 مریض بودم.

بیان رویدادی در 
 گذشته

 سادهة صرف فعل در زمان گذشت 

 زمان گذشتة ساده های منفی و سؤالیصورت 

  ریشة گذشتهمصدر و 

 قیدهای زمان گذشته 

 
 112 

 112 (6توضیح دستوری )

 : حال ناتمام7فصل 

کار : داری چه21درس 
 کنی؟.می

بیان رویداد در حال 
 وقوع

 صرف فعل در زمان حال ناتمام 

 سة زمان حال ساده با حال  ناتماممقای 

  االن/ حاال»قیدهای زمان حال ناتمام» 

  حال ناتمامصورت منفی در زمان استثنای 

 102 های دوقسمتیفعل

 102 (  7توضیح دستوری )

 : امر8فصل 
: مُستَقیم برو، 22درس 

 آدرس دادن بعد بِپیچ سَمتِ چپ!
 فعل امر 

  داشتن و بودن»استثناء بودن صرف فعل » 
ها و نمادهای مکان

 شهری 
103 

: صبح به موقع 23درس 
 بیدار شوید!

توصیه کردن؛ 
 هشدار دادن

 منفیِ ساختِ امرو صورتِ  فعل امر 

   122    «وقتهیچ»و « حتماً »قید 

: در کالس 24درس 
 آموزش دادن  ثبت نام کنید!

 ِها/ همکردها در از ابتدای بعضی از فعل حذف بـ
 فعل امر 

 122 

: بفرمایید! چی 25درس 
 میل دارید؟

درخواست کردن؛ 
 سفارش دادن                                     

  لطفاً»مرور فعل امر همراه با قید » 
های واژهانواع غذا، 

مورد استفاده در 
 سفارش دادن غذا 

122 

 120 (8توضیح دستوری )

 نما و وجه التزامی:  وجه9فصل 
: ما باید در 26درس 

هوایِ آلوده از ماسک 
 استفاده کنیم.    

توصیه کردن و 
 هشدار دادن

 ( باش/ بهتر استباید/ نباید/ مواظب وجه نماها) 
 التزامی فعل در وجه+ صرف 

های بهداشتی و توصیه
 پزشکی

122 

توانَد : او می27درس 
 هایش بایستد.تروی دس

بیان توانایی و عدم 
 توانایی

  التزامی فعل در وجهتوانستن + صرف 

  122   این ساختصورت منفی 



 نقشۀ محتوایی
 

 صفحه واژه نکتة دستوری کارکرد عنوان

: شایَد تو برنده 28درس 
 بِشی ... 

حدس زدن؛ بیان 
 احتمال

 (شاید/ احتمال دارد/ ممکن استنماها ) وجه  +
 التزامی وجه در فعل صرف

  التزامی وجهدر « بودن و داشتن»صرف 
  120 

خواهد : او می29درس 
 بیان هدف  زبان فارسی را یاد بگیرد.

 ( خواستن/ تصمیم داشتنوجه نماها) صرف +
 التزامی در وجهفعل 

  این ساخت صورت منفی 

 تا» حرف ربط» 

  123 

: دوست دارم 31درس 
 گیتار بزنم!

بیان عالقه و عدم 
 عالقه

  التزامی فعل در وجهدوست داشتن + صرف 

  مصدر + دوست داشتن 
 132 هنرهای دستی

: اگه با برنامه 31درس 
درس بخونی، موفق 

 شی.می
 بیان شرط 

 جمله شرطی  

جمله با فعل +  التزامی فعل در وجه با + جملهاگر)
 (در زمان حال ساده

  132 

 132 (9توضیح دستوری )

 : گذشتۀ استمراری11فصل 

: درگذشته، ما 32درس 
همیشه به کتابخانه 

 رفتیم.می

بیان عادت و 
رویدادهای تکراری 

 در گذشته

 صرف فعل در زمان گذشتة استمراری 

 زمان گذشته استمراری صورت منفی و سؤالی 

   ة در زمان گذشت« داشتن و بودن»استثناء بودن
 استمراری

 مقایسة حال ساده و گذشتة استمراری 

  وقتی»حرف ربط» 

 120 

 123 (11توضیح دستوری )

 : گذشته ناتمام11فصل 

: یک نفر 33درس 
 کرد.داشت در را باز می

بیان رویداد در حال 
 وقوع در گذشته

 صرف فعل در زمان گذشتة ناتمام 

 ،مقایسة حال ناتمام و گذشتة ناتمام 

 مقایسة قید زمان حال و گذشتة ناتمام 

  وقتی»حرف ربط» 

  122 

 120 (11توضیح دستوری )

 : گذشتۀ نقلی12فصل 

: آیا دزد به 34درس 
 استدالل کردن  خانه آمده است؟

 صرف فعل در زمان گذشتة نقلی 

 122   زمان گذشتة نقلی صورت منفی و سؤالی 

: تا حاال به 35درس 
 بیان تجربه ای؟شیراز رفته

  تا حاال» ،...«بار، بار، سهبارها، یک»قیدهای» ،
 «هرگز»و « هنوز»

جاهای دیدنی  و 
 کشورها

122 

 120 (12توضیح دستوری )


