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پيشتر    به زبان (خارجى) احتياج نبود. امروز احتياج 
ه ى دنيا جزو برنامه ى تبليغات  است. باي زبان هاى زن
اى ما از  … امروز مثل ديروز نيست كه ص ارس باش م
ايران بيرون نمى رفت. امروز ما مى توانيم در ايران باشيم 

و در همه جاى دنيا با زبان ديگرى تبليغ كنيم. 
ّس سّره الّشريف» امام خمينى «ق



بسمه تعال

پيشگفتار
ه دنيا،  ه پيشرفت دانش بشرى و انتشار نتايج آن ها به زبان هاى زن امروزه به علت سرعت فزاين
ه آموزش  اف عم اقل ي زبان خارجى از اهميت ويژه برخوردار است و يكى از اه آموختن ح
زبان هاى خارجى اين است كه به عنوان وسيله اى براى استفاده و بهره گيرى از منابع علمى به كار رود. 
اول بوده است. از  به همين جهت آموزش زبان هاى خارجى در نظام هاى آموزش و پرورش جهان مت
طرفى طبق يافته هاى روانشناسى يادگيرى و اصول علمى برنامه ريزى درسى باي عامل نياز، عالقه و 
انگيزه دانش آموز در انتخاب مواد و مطالب درسى در نظر گرفته شود. از اين رو اكنون با در نظر گرفتن 
مالحظات فوق عالوه بر زبان انگليسى، زبان هاى آلمانى و فرانسه نيز در برنامه هاى درسى شش ساله دوم 

. ه است تا آنان بتوانن زبان خارجى مورد عالقه خود را برگزينن ارس منظور ش تحصيل م
ه است كه آموزش زبان بيشتر بر انتقال ساختارهاى جمله  وين ش مطالب كتاب به گونه اى ت
ن تمرين هاى كافى، امكاِن انتخاب  تأكي دارد تا آموزش مطالب دستورى ِصرف. عالوه بر اين با گنجاني

ه است.  نوع تمرين براى دبيران محترم فراهم آم
. امي است اين كتاب براى معلمان و دانش آموزان عزيز مفي باش

اران  ، نظر شما هم ه نزدي تر زبان آلمان در آين همچنين در ادامه به منظور آموزش مفي
از آموزش زبان ها خارج معطوف م داريم؛  محترم را به چشم ان

از آموزش زبان ها خارج چشم ان

ي به منظور بسترساز مناسب برا ايجاد  ، همسو با برنامه ريز ها ج د اله با لطف وم
شور، در گروه زبان ها خارج دفتر برنامه ريز و تأليف  تحول بنيادين در نظام آموزش ــ تربيت 
ارشناسان قرار گرفت. رد نوين و نوآورانه مورد توجه صاحبنظران و  ، نظريه و روي تب درس

، چراي و چگونگ فعاليت ها  رد، ضمن توجه به اهميت پرداختن به چيست در اين روي
يف و توأمان مهارت ها چهارگانه  زبان (گوش دادن، سخن  گفتن،  ، آموزش  آموزش ــ تربيت
گان  نظر است. در اين راستا، فراگيرن يف ساز آموزش مهارت ها يادگير نيز م ن و نوشتن  ) و  خوان
ار از سوي ديگر،  فمن و ارزش م رانه، عاقالنه و عالمانه از ي سو، و با نگاه دوسويه، ه باي متف

. نن فعاالنه و آگاهانه، مهارت  آموز 
رگرا،  رد تف ي روي تاب ها درس ج ، تأليف  به منظور دست ياب به زيباي شناس فطر



، فعال، پويا،  فمن ار، ه وفا دارد و در آن ايجاد ارتباط سالم، با نشاط، ارزش م تعقل محور و خودش
تاب ها  رد تأليف  ، روي ي ي است. در برنامه ريز ها ج ار، مورد تأ معنادار، دوسويه و تأثيرگ
، منطق و فرهنگ برخوردار است  ـ معرفت ـ  ، از نگاه علم زبان ها خارج به ويژه زبان انگليس
يف ساز آموزش زبان  ه در واقع ارزش ها هويت اسالم ــ مل مان را در بر دارد. اين برنامه، 
، ارزش ياب فراين و ... نيز  اف، محتوا، روش ياد ده را با نگرش توحي نسبت به تنظيم اه

. پوشش م ده
 . اربرد م شون ـ تربيت از مرز مفاهيم پيشتر م رون و  ـ  رد، پيام ها آموزش در اين روي
ه  صرف اطالعات دريافت  نن الس درس، مصرف  گان در فضا آموزش ــ تربيت و  فراگيرن
ه خود م توانن ناق و تحليل گر محتوا آموزش باشن و بر رش فراين فعاليت ها  ، بل نيستن

. نن ت معنادار بيفزاين و هم افزاي  علم ــ معنو در مشار
تاب درس به عنوان  ، عالوه بر  ـ تربيت ـ  ي بسته ها آموزش هم چنين در برنامه ريز ها ج
تاب راهنما معلم و  گان،  ار و نرم افزار آموزش برا خودآموز فراگيرن تاب   ، منبع اصل
مل ديگر از جمله معرف سايت ها مفي و فيلم ها زيرنويس  دار دو يا  فعاليت ها جانب و م
ي و ... نيز مورد توجه است.  ات ج تاب ها آموزش ــ تربيت و تولي سه زبانه، س د ها و 
، توجه  يف ساز مهارت ها يادگير و مهارت ها دريافت ا در امر آموزش، عالوه بر توجه به  ل
به مهارت ها تولي به ويژه سخن گفتن و نگاشتن، ضمن دقت در فلسفه  آموزش و فراگير و 
هم چنين تقويت نگاه و روحيه  پرسش گر و پاسخ گوي مسئوالنه و ... مال فعاليت هاست تا 
ر، تعقل، علم، ايمان به خالق هست بخش، عمل صالح  يم (تف گاه قرآن ح ويژگ ها انسان از دي
ار در مسير اله  و) در فرد متبلور شون و فراگير معنادار به تغيير رفتار مستمر و پاي و اخالق ني
ـ  ـ  ه است، ضمن ايجاد نشاط علم در فضا آموزش ي سع ش . در برنامه ريز ها ج بينجام
، به ويژه فرهنگ ساز برا  ، رش تربيت علم ــ معرفت و تعميق فعاليت ها مفي فرهنگ تربيت
 ، تولي محتوا، م نظر قرار گيرد. به عالوه، بر توسعه  انسان فطرت گرا، گسترش زيباي شناس فطر
از ٢٠ ساله  نظام  ي شود و در راستا چشم ان گ تأ اربرد در زن اهميت و جايگاه علم و معرفت 
، ارتباطات  جمهور اسالم ايران، برا رش و تعال ارتباطات انسان ــ اجتماع جامعه  بشر

ار، مفي و خودباورانه سازد. ار، معنادار، تأثيرگ زبان را ارزش م
تب درس            گروه درس زبان ها خارج دفتر برنامه ريز و تأليف 

http://eng-dept.talif.sch.ir                                                    



 
  

Inhaltsverzeichnis

Lektion

1  1
1A) Zufall im Beruf – Vier Interviews 
 Übungen 
1B) Grammatik
 Reflexive Verben–Akkusativ  
 Präpositionen mit Genitiv
 Übungen
1C)  Nach der Stellensuche 
1D) Das Schulsystem in Deutschland 
1G) Wörter und Wendungen 
 Stellensuche 

2  14
2A) Berufe – Wunsch und Wirklichkeit 
2B) Grammatik 
 Adjektive – Gegenteile 
 Reflexive Verben – Dativ 
 Nebensätze: daß 
  Indirekte Fragesätze
  Relativsätze
 einige / mehrere / alle
 Das Substantiv: Deklination
 Übungen
2C) Konversation 
2D) Welche Ausbildung haben Sie? 
 Test

3  29
3A) Kennen Sie Ihre Nachbarn? 
3B) Grammatik 
 Das Adjektiv: Komparativ 
 derselbe / dasselbe / dieselbe
 Infinitivsätze mit “zu”
 manche / viele

I  m N  a  m  e  n A  l  l  a h sI  m N  a  m  e  n A  l  l  a h s



3C)  Das Leben ist nicht einfach! 
3D) Konversation 
lG.) Wörter und Wendungen  
 Mein Wohnort

4
4A) Die Geschichte des Automobils 39
4B) Grammatik
 Komparativ und Superlativ
 Übungen
 Das Passiv
 Das verb «werden»
 Übungen
 Deklination
 Übungen 
4C) 1. Möchten Sie der Architekt sein?
 2. Die beiden deutschen Staaten 
4D)  1. Der längste Mann der Welt
 Test
 Fahrrad damals und heute 

5  57
5A) 1. Geschenke – (Hassan und Karim) 
 2. Wie war’s denn?
 Struktur  
5B) Grammatik
        Das Adjektiv ohne Artikel
 Was bedeutet “irgend–”? 
 Übungen
5C) 1. Die lieben Verwandten  
 2. Jugend und Erziehung 
5D)  Das Wetter 
lG.) Wörter und Wendungen  
 Test

 –Liste der Verben aus Buch 1,2 und 3 68
 –Wörterverzeichnis 74


