
  

 1سطح پیش  
کار در ( 1

 خانه

( پیشنهاد 2

 1مدرس

های مهارت دستور و نگارش آموزیواژه ی بیشترهاواژه

 خوانداری

های مهارت

 شنیداری

 هدف آموزشی

 )جزئی( 
Function 

 هدف آموزشی

 )کلی(

مهارت 

 ارتباطی

 

 6و   5صفحه  

تاب آموزش   ک

 کاربردی واژه

 5تا  1اعداد از 

یک، دکتر،     مپ، در، ک ال

کباب، شااام،و، ناااچدو    

هااای )تااکاارکااا باار واژه

سی     شترک با زبان اچگلی م

 انت( 

درس اول کتاب  

آماااااااااوزش 

 کاربردی واژه

، 2، 1)باا اا  

3) 

آشااایا ی با زمان  ال     

مصاادر بودن برای نااه 

شااا ا )اول، دو  و  

نااو  شاا ا( مفرد و 

 های ناده نازیجکله

 آموز با د بتواچد:زبان -------- ---------

  را بگو د. خودچا 

 پرنی کید.و ا وال نال 

    ش ا مفرد )من، تو، او( و نه 

نب آچها در زمان     صدر بودن میا م

به کار برد و بتوا    چد جکله    ال را 

 ناده بسازد.

 آشیا شود. 5تا  1با اعداد 

درس اول  گیری اولیه ارتباط

 و دو 

فارنااای   (

 بیاموز م(

1 

 10و  9صفحه 

تاب آموزش   ک

 کاربردی واژه

 10تا  6اعداد از 

نوپ، کت،      شور،  شهر، ک

چک،         با بازار،  تاکسااای، 

بیسااایو یت،  میا، د وار، 

 رشته، داچشگاه، داچشجو

درس دو  

آماااااااااوزش 

 کاربردی واژه

 

آشااایا ی با زمان  ال     

مصاادر بودن برای نااه 

کم )مااا         ج شااا ا 

هستیم، شکا هستید و    

 آچها هستید(

آشااایااا ی بااا جکلااه    

شی با تغییر لحن     ن پر

 کال  

 آموز با د بتواچد:زبان ---- ---------

 .خود و د گران را معرفی کید 

      نتاچ شته خود و دو درباره ر

 صحبت کید.

    ش ا جکم نه  شکا،   از  )ما، 

 آچها( انتفاده کید.

 .با تغییر لحن کال  نؤال ب،رند 

  آشیا شود. 10تا  6بااعداد 

تباااط   برقراری   ار

 با د گرانبیشتر 

درس نو  

چهااار    و 

فارنااای   (

 بیاموز م(

2 

و  21صااافحه 

کااتاااب    22

آمااااااااوزش 

 کاربردی واژه

 15تا  10اعداد از 

شیا ی با برخی میوه   ها وآ

خاچگی )مثل لیوان،    لواز  

بشقاب و ... ( و لوازمی که   

درس پاایااجاام 

آماااااااااوزش 

 کاربردی واژه

واژه آشاایا ی با پرناا 

و  "چیساات"و  "کجا"

تاادر ز زمااان  ااال   

مصاادر داشااتن )دار ،  

 داری، دارد(

متن کوتاااهی درباااره     

د، فردی چوشاااته شاااو

ست آن فرد معرفی    چ 

شااود و ناا،ز برخی  

 آموز با د بتواچد:زبان ----

    بااا چااحااوه پاار کااردن فاار

 ش صی آشیا شوچد.اطالعات

طالعااات بیااان    ا

 ش صی

درس 

پاایااجاام  

فارنااای   (

 بیاموز م(

3 
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در اتاقشااان هساات )مثل 

 ککد،   چال و فر ار(

اطالعات برای او آورده  

 شود

 لیاات   درباااره گران    م  خودود 

بت   ید. صاااح هل  "های باواژه  ک ا

 ، نؤال ب،رند."چیست"و"کجا ی

  آشیا شود. 16تا  11با اعداد 

و  18صااافحه 

 پید پارنی 19

 29تا  15اعداد از 

آشیا ی با مشاغل م تلف   

 از طر ق تصو ر

چیااات      ------ تفاااده از  انااا

دنتوری درنهای قبل    

 در توصیف تصو ر 

درس اول  ----

 1پید پارنی  

فعالیت  ک    )

 (و دو

 آموز با د بتواچد:زبان

 .با مشاغل آشیا شود 

        درباره شاااغل پدر، مادرش  ا

 دونت  صحبت کید.

  شاااغلت  "ها ی ماچید    پرنااا

را به کار    "ای؟چه کاره  " ا   "چیه؟ 

 برد.

.درباره تصو ر صحبت کید 

  آشیا شود. 29با اعداد تا 

آشیا ی با مشاغل   

 م تلف

درس 

شاااشااام 

فارنااای   (

 بیاموز م(
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ضاابص صاادای 

خود و صحبت   

درباااره میااان 

شیا در اتاق و   ا

با      به  مصاااا 

ت  و   دوناااا

پاارناااایاادن  

 اطالعات  

 30دوره عددها تا 

گلدان، چکیدان، کتاب اچه،      

داروخاچه، اورژاچز، موافق، 

 م الف، خوب، بد چیست

ی اضافه  ها رف

مربوط به میاچها 

ز ااار، روی،  )

، پااا ین،   یباااال

کیااار،پشاااات،   

 داخل(، یجلو

آشیا ی با صورت میفی   

مصااادر بودن در زمان  

  ال 

متن کوتاااهی درباااره     

میان اشااایای م تلف   

 چوشته شود.

درس اول 

 1پید پارنی  

فعالیت نو   )

 (تا ششم

 آموز با د بتواچد:زبان

  با  روف اضاااافه میان آشااایا

 شود و جای اشیا را تعیین کید.

  میان چیاها در اتاق  را بگو د

و چیاها ی که در کشورش داشته   

چا  برد و جکله     چدارد را  ولی االن 

 بسازد.

  آشیا شود. 30با اعداد تا 

 5 --- آشیا ی با میاچها

مواردی که در   

خاااواباااگااااه  

خودشااااان و 

دونااتاچشااان  

دارچااااااااااد 

رابیو سید. چه  

 60تا  30اعداد از 

ییااک،     ین،       ع ب یا، دور ل

روناااری، شاااال، چادر،   

 لباس

------------

- 

آشاایا ی با فعل )رفتم، 

رفتی، رفت... و خورد ،  

خااوردی، خااورد ... و 

 د د ، د دی، د د، ...(

درس دو   ----

 1پید پارنی  

فعالیت  ک    )

 (و دو

 آموز با د بتواچد:زبان

 اشاره به فعالیتهای روزمره. 

  روز گذشاااته درباره فعالیتهای

خود به صااورت محدود صااحبت   

 .کید

   ن نخ  به پر ها ی چظیر ز ر پا

کجااا غااذا خوردی؟ چی "دهااد: 

خود بااا       فی  عر م

 جائیات بیشتر

درس 

هاافااتاام    

فارنااای   (

 بیاموز م( 
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یاهااا ی را      چ

 دونت دارچد

خوردی؟   "، "خوردی؟  کی  ، "بااا 

 "تلو ا ون د دی؟" "کجا رفتی؟"

  60ادامه شکارش اعداد تا 

بان  آموز خود ز

نتاچ  را   و دو

ید و   معرفی ک

دربااااااااااره 

ها ی که    میان 

رفته و شهرش  

با فعل بودن و   

داشتن صحبت  

کید و ضااابص   

 کید.

 روزهای زوج و فرد

 چید روز در هفته

  ک روز در میان

 100تا  70اعداد از 

 

آشیا ی با فعل )داشتم،   ---------

داشتی، داشت، خواچد ، 

 خواچدی، خواچد..(

درس ناااو   ----

 1پید پارنی  

فعالیت  ک    )

 (و دو

 آموز با د بتواچد:زبان

 .روزهای هفته را چا  برد 

     مه چا باره بر های  در اش در روز

گذشته به صورت محدود صحبت      

 کید.

100اعدادتا ادامه شکارش 

ر ااای باارچااامااه 

 روزهای هفته

درس 

تم     هشاااا

فارنااای   (

 بیاموز م(

7 

زبااان آمااوز  

مه هفتگی     چا بر

هفته گذشااته 

خاااااود را 

 بیو سد. 

و  13صاافحه  

آماااوزش  14

 کاربردی واژه

 ناعت د واری 

 ناعت مچی

 د ر، زود

عداد   ، 400، 300، 200ا

و  800، 700، 600، 500

900 

 ناااااو درس 

آماااااااااوزش 

 کاربردی واژه

 شکاره تلفن

ن  واژه     شیا ی با پر آ

 "چید"

مان      ها در ز کاربرد فعل

 گذشته

کت        ماچی  ر مه ز چا بر

بوس بااه       تو ترو  ااا ا م

شته     صورت هدفدار چو

های    شاااود و ناااااعت

آورده شود.  ) ا   رکت 

برچااامااه زماااچی مترو      

تهران بااه کالس برده 

 شود.(

 آموز با د بتواچد:زبان -----

 .ناعت را اعال  کید 

 .شکاره تلفن را بگو د 

     مه چا باره بر های  در اش در روز

گذشته به صورت محدود صحبت      

 کید.

  اعدادادامه شکارش 

 .درباره تعداد صحبت کید 

باایااان زمااان و  

 تلفنشکاره 

 درس چهم   

فارنااای   (

 بیاموز م(

8 

و  17صااافحه 

آماااوزش  18

 کاربردی واژه

به قرار  ها واژه ی مربوط 

 مالقات گذاشتن

 وقت گرفتن

 

درس چااهااار  

آماااااااااوزش 

 کاربردی واژه

واژه آشاایا ی با پرناا 

 چید 

مان      ها در ز کاربرد فعل

 گذشته

هار    ------ درس چ

 1پید پارنی  

فعالیت  ک    )

 (و دو

 بتواچد:آموز با د زبان

  از تقو م خورشاایدی انااتفاده

نتفاده از تار خ در   کید و با چحوه ا

 ا ران آشیا شود.

 .ناعت را اعال  کید 

  اعدادادامه شکارش 

انااتفاده از تقو م 

 خورشیدی

---- 9 



  

چوشتن دانتان 

 و ضبص صدا

حت    تکر ن رواچی کال  مرور و تکر ن بیشتر و صااا

 کال .

 موز از  زبااان ختااه    آ مو هااای آ

اش انااتفاده کید و صااحبت قبلی

 کید.

درس دهم  رواچی کال 

فااارنااای 

موز م      بیااا

)مااااارور 

 کیید(

10 

صحبت درباره  

اتاافاااقااهااای   

روزهای قبل  ا 

که       ها ی  فاق ات

شان     شور در ک

 بودچد

مان      ----  ها در ز کاربرد فعل

 گذشته 

هار    ------ درس چ

 1پید پارنی  

فعالیت نو   )

 (و چهار 

 بتواچد: آموز با دزبان

    درباااره ناااان خااود و هاام

    صحبت کید.هاکالنی

 .تار خ تولد خود را بگو د 

    صیف از فعلهای م تلف برای تو

 رخدادها در گذشته انتفاده کید.

تار خ و نال  بیان 

 تولد

درس 

 ااازدهاام   

فااارنااای 

 بیاموز م 

11 

 رچگهای م تلف 

 جیز پارچه 

 خالدار

 راهدار )راه راه(

نتفاده از    ن  ا واژه پر

 چید و جه رچگی

 آموز با د بتواچد:زبان ----- ------

   صحبت درباره رچگهای م تلف 

 کید.

  از دونااات  درباره رچو مورد

 عالقه اش ب،رند.

    صیف از فعلهای م تلف برای تو

نتفاده کید     شته ا رخدادها در گذ

  ا درباره تصو رها صحبت کید.

درس  آشیا ی با رچگها

دوازدهااام 

فااارنااای 

 بیاموز م

12 

بان  با د   ز آموز 

بتواچاد دربااره   

جربااه    هااای ت

خود و       لی  ب ق

هااای برچااامااه 

روزهااای قبلی  

 صحبت کید.

ی مربوط به خاچواده هاواژه

 و اقوا  

آشااایا ی با زمان  ال      ------

به       که  ها ی  مصاااادر

چد   ختم  idan-پساااو

چیااد   می  شااااوچااد مااا

پوشااایدن، رنااایدن،    

به        ید دن، خر دن  خ

نتفاده از   زمان  ال و ا

له    ها در جک و در  ها آچ

 متن

 آموز با د بتواچد:زبان ---- ----

    درباره روابص خاچوادگی صحبت

 کید.

   دار با برخی فعلها   به طور هدف

و کاربرد آچها در زمان  ال آشااایا 

شااود )مدرس به صااورت هدفدار  

فقص از فعلهای پرکاربردی انتفاده 

– ا  idan–چکا د که به پسااوچد 

dan ختم شده اچد) 

آشاایا ی با روابص 

 خاچوادگی

درس 

ناایادهم  

فااارنااای 

 بیاموز م

13 



  

یهااای         کر  ت

موزش   درس آ

 کاربردی واژه

زبااان آمااوز  

خاچواده    باره  در

خود صاااحبت  

 کید

چد، چوزاد، دوقلو،     تک فرز

خاچواده   بارگتر، کوچیتر، 

خاچواده پر     یت،  کم جکع

ی بیشااتر هاجکعیت، واژه

 درباره خاچواده

درس شاااشااام 

آماااااااااوزش 

 کاربردی واژه 

آشااایا ی با زمان  ال     

به       که  ها ی  مصاااادر

-و  dan–پساااوچااد 

ādan  شااوچد میختم

و افتادن  خوردن ماچید   

که     ها ی  به  مصاااادر

 "شاااتن "و   "ختن  "

به زمان  دچختم میشااو

 ال و انااتفاده از آچها 

 .و در متن هادر جکله

متیی درباره برچامه روز    

قبل و روز بعد چوشااته 

به صاااورت     شاااود و 

هدفدار فقص از فعلها ی  

موزش داده   می کااه آ

شااوچد انااتفاده کید تا  

ستقیم     صورت غیرم به 

مان  ال      با ز در متن 

 آن فعلها آشیا شوچد. 

شم     ش درس 

 1پید پارنی  

فعالیت  ک    )

 (و دو

 آموز با د بتواچد:زبان

     ی بااا درباااره روابص خاااچوادگ

 جائیات بیشتری صحبت کید.

 اش از دوناات  درباره خاچواده

 نوال ب،رند.

   دار با برخی فعلها   به طور هدف

و کاربرد آچها در زمان  ال آشااایا 

صورت هدفدار از    شود )مدرس به 

به          که  کا د  فاده چ ها ی انااات فعل

سوچد   ختم  ādan – ا  dan–پ

( و آچها را در متن به کار شااده اچد

 برد.

شتر با     شیا ی بی آ

 روابص خاچوادگی

--- 14 

یهااای         کر  ت

خواچدن صفحه  

 17و  16

یهااای         کر  ت

گاافااتاااری و  

 ضبص

هم کالنی، هم اتاقی، هم 

نالن،     شگاهی، راهرو،  داچ

های        چه و قساااکت تاب ا ک

 م تلف داچشگاه

آشااایا ی با زمان  ال      ----------

به       که  ها ی  مصاااادر

چد    -و  xtan–پساااو

štan  شاااوچد میختم

 ااال و  زمااانماااچیااد 

اناااتفاااده از آچهااا در 

 .و در متن هاجکله

درس اول کاااتااااب  

خواچاادن پااا ااه خاااچم 

جاعافاری ماتان اول      

 (15و  14)صفحه 

شم     ش درس 

 1پید پارنی  

فعالیت نااه )

 (تا ش 

 آموز با د بتواچد:زبان

  زچاادگی داچشاااجو ی   درباااره  

 صحبت کید.

      با چدگی داچشاااجو ی  فاوت ز ت

 زچدگی در خاچه اش را بگو د.

               برای فی  ل ت م  لهااای  ع ف از 

صاااحبت در زمان  ال اناااتفاده 

 کید.

باره     بت در صاااح

 زچدگی

---- 15 

یهااای         کر  ت

درس شااشاام  

 پید پارنی

نا ل خاچه و     شیا ی با و آ

 آش،اخاچه از طر ق تصو ر

بان    ها واژه یاز ز ی مورد چ

 آموز هیگا  صحبت کردن

درس  ااازدهاام 

آماااااااااوزش 

 کاربردی واژه

بر اناااتفاااده         تکرکا 

مان    ال و  صاااحیم ز

گذشااته در گفتار زبان 

 آموزان

کتاب خواچدن )صاافحه 

18) 

شم     ش درس 

 1پید پارنی  

فعالیت نااه )

 (تا ش 

 آموز با د بتواچد:زبان

  صااحبت   زچدگی اقوام درباره

 کید.

   باره گاه خود      در چه و خواب خا

 صحبت کید.

               برای فی  ل ت م  لهااای  ع ف از 

اناااتفاده صاااحبت در زمان  ال 

 (.کید )انتفاده از تصو ر

آشاااایااا اای بااا  

اصطال ات بیشتر 

 روزمره

درس 

هم     چاد پااا

فااارنااای 

 بیاموز م
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 ل تکر یهای   

خواچدن صفحه  

 22و  21

 

لوار، خیااابااان، کوچااه،       ب

پالک، کدپساااتی، تکر ن 

آدرس خواچدن و چوشااتن 

 در زبان فارنی

بر اناااتفاااده         ---------- تکرکا 

مان  ال و     صاااحیم ز

گذشااته در گفتار زبان 

 آموزان

اضاااافه به    از  رفهای  

 خوبی انتفاده کید

کتاب خواچدن )صاافحه 

20 ) 

جم      ی پ درس 

 1پید پارنی  

یت   ) عال و  1ف

2) 

 آموز با د بتواچد:زبان

 را بشاایانااد و درباره  هاآدرس

نیدن     نهای م تلف و چحوه ر آدر

 صحبت کید.

 .با چا  ونا ل چقلیه آشیا شود 

    مد خود فت و آ در مورد چحوه ر

 صحبت کید.

 17 ---- دادنآدرس 

 ل تکر یهای   

ید   درس پیج پ

 پارنی

ت             ک ی ق گران، ارزان، 

 چیده؟، ت فیف،  راج

 صفت برتر -----

 مقا سه صفتها

جم      --- ی پ درس 

 1 پید پارنی 

یت   ) عال و  3ف

4)  

 زبان آموز با د بتواچد:

       ها، خر د و فروش از با قیکت

 مراکا م تلف آشیا شود.

  قیکتها چظر دهد.درباره 

       با هم جکم ها را  چد قیکت بتوا

 کید.

      های خر د خود عادت در مورد 

 صحبت کید.

زبان  آشااایا ی با   

 خر د

درس 

 چهاااردهم

فااارنااای 

 بیاموز م
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 ل تکر یهای   

خواچدن صفحه  

 29و 28

 

کتاب خواچدن )صاافحه  ----- ----- ----

 (27و  26

تم      ف ه درس 

 1 پید پارنی 

یت اول    ) عال ف

 (و دو 

 بتواچد:زبان آموز با د 

        به های روزمره اش  کار باره  در

 را تی صحبت کید

 .درباره تصو ر صحبت کید 

  داناااتااان بگو ااد و متیی را

 تیکیل کید.

باره     بت در صاااح

 کارهای روزمره

درس 

هم     چاد پااا

فااارنااای 

 بیاموز م
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تم      تکر یهای گفتاری بیشتر و مرور و رفم اشیال ف ه درس 

 1 پید پارنی 

فعالیت نو   )

 (تا پیجم

 زبان آموز با د بتواچد:

      تار خ و مواردی باره خر د،  در

که  اد گرفته به را تی صاااحبت       

 کید

چحوه آشااایا ی با  

 خر د و فروشگاه 

----- 20 

 


