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پيشتر    به زبان (خارجى) احتياج نبود. امروز احتياج 
است. بايد زبان هاى زنده دنيا جزو برنامه تبليغات مدارس 
ايران  از  ما  صداى  كه  نيست  ديروز  مثل  امروز  باشد… 
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

امروزه به علت سرعت فزاينده پيشرفت دانش بشرى و انتشار نتايج آن ها به زبان هاى زنده دنيا، 
آموزش  عمده  اهداف  از  يكى  و  است  برخوردار  ويژه  اهميت  از  خارجى  زبان  ي  حداقل  آموختن 
كار  به  علمى  منابع  از  بهره گيرى  و  استفاده  براى  اى  وسيله  عنوان  به  كه  است  اين  خارجى  زبان هاى 
بوده  متداول  جهان  پرورش  و  آموزش  نظام هاى  در  خارجى  زبان هاى  آموزش  جهت  همين  به  رود. 
است. از طرفى طبق يافته هاى روانشناسى يادگيرى و اصول علمى برنامه ريزى درسى بايد عامل نياز، 
عالقه و انگيزه دانش آموز در انتخاب مواد و مطالب درسى مفيد 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 تحصيل مدارس منظور شده است تا آنان بتوانند زبان خارجى مورد عالقه خود 

را برگزينند.
 مطالب كتاب به گونه اى تدوين شده است كه آموزش زبان بيشتر بر انتقال ساختارهاى جمله 
تأكيد دارد تا آموزش مطالب دستورى ِصرف. عالوه بر اين با گنجانيدن تمرين هاى كافى، امكاِن انتخاب 

نوع تمرين براى دبيران محترم فراهم آمده است. 
اميد است اين كتاب براى معلمان و دانش آموزان عزيز مفيد باشد. همچنين در ادامه به منظور 
اران محترم را به چشم انداز آموزش زبان ها  ، نظر شما هم آموزش مفيدتر زبان آلمان در آينده نزدي

خارج معطوف م داريم؛

از آموزش زبان ها خارج چشم ان

تحول  ايجاد  برا  بسترساز  منظور  به  جديد  برنامه ريز ها  با  همسو   ، اله ومدد  لطف  با 
تب  تأليف  و  برنامه ريز  دفتر  خارج  زبان ها  گروه  در  شور،  تربيت  ــ  آموزش  نظام  در  بنيادين 

ارشناسان قرار گرفت. رد نوين و نوآورانه مورد توجه صاحبنظران و  ، نظريه و روي درس
فعاليت ها  چگونگ  و  چراي   ، چيست به  پرداختن  اهميت  به  توجه  ضمن  رد،  روي اين  در 
يف و توأمان مهارت ها چهارگانه زبان (گوش دادن، سخن  گفتن، خواندن  ، آموزش  ـ تربيت ـ  آموزش
يف ساز آموزش مهارت ها يادگير نيز مد نظر است. در اين راستا، فراگيرندگان بايد  و نوشتن  ) و 
رانه، عاقالنه و عالمانه از ي سو، و با نگاه دوسويه، هدف مند و ارزش مدار از سوي ديگر، فعاالنه  متف



نند. و آگاهانه، مهارت  آموز 
رگرا،  رد تف تاب ها درس جديد روي ، تأليف  به منظور دست ياب به زيباي شناس فطر
وفا دارد و در آن ايجاد ارتباط سالم، با نشاط، ارزش مدار، هدفمند، فعال، پويا،  تعقل محور و خودش
تاب ها  تأليف  رد  روي جديد،  برنامه ريز ها  در  است.  يد  تأ مورد  تأثيرگذار،  و  دوسويه  معنادار، 
، منطق و فرهنگ برخوردار است  ، از نگاه علم ــ معرفت زبان ها خارج به ويژه زبان انگليس
يف ساز آموزش زبان را  ه در واقع ارزش ها هويت اسالم ــ مل مان را در بر دارد. اين برنامه، 
، ارزش ياب فرايند و ... نيز پوشش  با نگرش توحيد نسبت به تنظيم اهداف، محتوا، روش ياد ده

م دهد.
اربرد م شوند.  رد، پيام ها آموزش ــ تربيت از مرز مفاهيم پيشتر م روند و  در اين روي
ننده صرف اطالعات دريافت نيستند،  الس درس، مصرف  فراگيرندگان در فضا آموزش ــ تربيت و 
ــ  علم  فعاليت ها  فرايند  رشد  بر  و  باشند  آموزش  محتوا  تحليل گر  و  ناقد  توانند  م  خود  ه  بل

نند. ت معنادار بيفزايند و هم افزاي  معنو در مشار
تاب درس به عنوان  ، عالوه بر  هم چنين در برنامه ريز ها جديد بسته ها آموزش ــ تربيت
و  معلم  راهنما  تاب  فراگيرندگان،  خودآموز  برا  آموزش  افزار  نرم  و  ار  تاب   ، اصل منبع 
زيرنويس  دار دو يا سه  فيلم ها  مفيد و  سايت ها  معرف  ديگر از جمله  مل  م جانب و  فعاليت ها 
تاب ها آموزش ــ تربيت و توليدات جديد و ... نيز مورد توجه است. لذا در امر  زبانه، س د ها و 
، توجه به مهارت ها  يف ساز مهارت ها يادگير و مهارت ها دريافت آموزش، عالوه بر توجه به 
فراگير هم چنين تقويت نگاه  نگاشتن، ضمن دقت در فلسفه آموزش و  توليد به ويژه سخن گفتن و 
و روحيه پرسش گر و پاسخ گوي مسئوالنه و ... مال فعاليت هاست تا ويژگ ها انسان از ديدگاه 
و) در فرد متبلور  ر، تعقل، علم، ايمان به خالق هست بخش، عمل صالح و اخالق ني يم (تف قرآن ح
شوند و فراگير معنادار به تغيير رفتار مستمر و پايدار در مسير اله بينجامد. در برنامه ريز ها جديد 
، رشد تربيت علم ــ معرفت و  سع شده است، ضمن ايجاد نشاط علم در فضا آموزش ــ تربيت
، به ويژه فرهنگ ساز برا توليد محتوا، مد نظر قرار گيرد. به عالوه،  تعميق فعاليت ها مفيد فرهنگ
اربرد در  ، اهميت و جايگاه علم و معرفت  بر توسعه انسان فطرت گرا، گسترش زيباي شناس فطر
يد شود و در راستا چشم انداز ٢٠ ساله نظام جمهور اسالم ايران، برا رشد و تعال  زندگ تأ
، ارتباطات زبان را ارزش مدار، معنادار، تأثيرگذار، مفيد و  ارتباطات انسان ــ اجتماع جامعه بشر

خودباورانه سازد.
اي و متوسطه نظر تاب ها درس ابت  گروه درس زبان ها خارج دفترتأليف 

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



Im Namen Allahs

 

 Inhaltsverzeichnis       

Lektion

1
1A) Ernährung 1
 Übungen 2
1B) Grammatik 5
 Akkusativ und Dativ: wohin? wo? woher?  
 Präpositionen: aus - in, zum / zur
 Verben: Präsens (arbeiten - arbeitet, essen - ißt, ....)
 Übungen 6
1C)  Vitamine 9
1D) 1. Eine Unterhaltung 10
 2. Mehdi macht einen Plan
IG.) Wörter und Wendungen 11
 Wochentage
 Wiederholungsübung
 Wo machen Sie was?  12

2
2A)  Wo möchten Sie lieber wohnen,auf dem Lande oder in der Stadt?    13
 Übungen 15
2B) Grammatik 16
 Präposition: auf 
 Verben: legen - liegen, stellen - stehen, hängen 16
 Imperativ: (Sie, du, ihr) 
 Ländernamen
 jemand - niemand
 Nebensätze mit ''weil''



 Übungen 17
2C) Sprechen Sie Deutsch? 21
2D) Humor 22
 Wiederholungsübung
 Der Umzug 23

3
3A) Im Gebirge 24
3B)  Grammatik 
 Zusammenfassung der Präpositionen mit Akkusativ und Dativ 27
 Substantive: Dativ Plural
 Modalverb: dürfen
 Ordinalzahlen, Zeitangaben
 Übungen 31
3C)  Die Himmelsrichtungen-Darf man hier ...? 35
3D) Wie heißt die Stadt? 36
lG.) Wörter und Wendungen  37
 Wiederholungsübung
 Wie sieht mein Wohnort aus 39

4
4A) Das Fußballspiel 40 
        Einladung und Absage 41
4B) Grammatik 42
Gr.) Possessivpronomen: Nominativ, Akkusativ, Dativ 42
 Präteritum: ''haben - sein''
 Perfekt - Partizip ll
 jeder, jedes, jede
 Übungen 45 
4C) Fragt euren Lehrer 47 
4D)  Sorgen 48
 Wiederholungsübung 49 

5
5A) Eine tolle Firma 50
 Strukturen 52



 Wen möchten Sie sprechen?  52
5B) Grammatik 53
Gr.) Interrogativpronomen: Personen und Sachen 53
 Personalpronomen: Nom. / Akk. / Dat.
 Noch einmal die Modalverben: sollen - müssen
 Trennbare oder nicht trennbare Vorsilben
 Nebensätze mit ''wenn'' (temporal) 
 doch
 Übungen 56
5C) 1. Kann ich lhnen helfen?  60 
        2. Können Sie mir helfen? 
5D)  Der einzige Arbeiter 61
lG.) Wörter und Wendungen  62 
        Wiederholungsübung
 Fritz hat es auch vergessen. 63

6
6A) Genies in der Schule - Vier Lebensläufe 64
 Übungen 67
6B) Grammatik 68
 Verben: Präteritum(schwache und starke Verben-unregelmäßige 68
 Verben) - Verben auf ''ieren''
 Modalverben und ''werden''
 Der Genitiv
 Zur Deklination des Substantivs - Personennamen
 Pronomen ohne Substantiv
 Übungen 72
 wem - wessen
6C) 1. Wem gehört das?  75
 2. Kennen Sie ...? 
6D) Wissen - Sitzungsergebnis 76
 Wiederholungsübung
 Wie hießt dieser Wissenschaftler?

 Wörterverzeichnis 78


