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پىشتر    به زبان )خارجى( احتىاج نبود. امروز احتىاج 
است. باىد زبان هاى زندٔه دنىا جزو برنامٔه تبلىغات مدارس 
اىران  از  ما  كه صداى  نىست  دىروز  مثل  امروز  باشد… 
بىرون نمى رفت. امروز ما مى توانىم در اىران باشىم و در 

همه جاى دنىا با زبان دىگرى تبلىغ كنىم. 
امام خمینى »قّدس سّره الّشرىف«



بسمه تعالی
پیشگفتار

امروزه به علت سرعت فزاىنده پىشرفت دانش بشرى و انتشار نتاىج آن ها به زبان هاى زندٔه دنىا، 
آموزش  اهداف عمدٔه  از  ىكى  و  است  برخوردار  وىژه  اهمىت  از  زبان خارجى  آموختن حداقل ىک 
زبان هاى خارجى اىن است كه به عنوان وسىله اى براى استفاده و بهره گىرى از منابع علمى به كار رود. 
به همىن جهت آموزش زبان هاى خارجى در نظام هاى آموزش و پرورش جهان متداول بوده است. از 
طرفى طبق ىافته هاى روانشناسى ىادگىرى و اصول علمى برنامه رىزى درسى باىد عامل نىاز، عالقه و 
انگىزه دانش آموز در انتخاب مواد و مطالب درسى مفىد در نظر گرفته شود. از اىن رو اكنون با در نظر 
گرفتن مالحظات فوق عالوه بر زبان انگلىسى، زبان هاى آلمانى و فرانسه نىز در برنامه هاى درسى شش 
ساله دوم تحصىلی مدارس منظور شده است تا آنان بتوانند زبان خارجى مورد عالقه خود را برگزىنند.

 مطالب كتاب به گونه اى تدوىن شده است كه آموزش زبان بىشتر بر انتقال ساختارهاى جمله 
تأكىد دارد تا آموزش مطالب دستورى ِصرف. عالوه بر اىن با گنجانىدن تمرىن هاى كافى، امكاِن انتخاب 

نوع تمرىن براى دبىران محترم فراهم آمده است. 
امىد است اىن كتاب براى معلمان و دانش آموزان عزىز مفىد باشد. همچنىن در ادامه به منظور 
آموزش مفىدتر زبان آلمانی در آىنده نزدىک، نظر شما همکاران محترم را به چشم انداز آموزش زبان های 

خارجی معطوف می دارىم؛

چشم انداز آموزش زبان های خارجی

اىجاد تحول  برای  به منظور بسترسازی  برنامه رىزی های جدىد  با  الهی، همسو  با لطف ومدد 
تألىف کتب  برنامه رىزی و  تربىتی کشور، در گروه زبان های خارجی دفتر  ــ  بنىادىن در نظام آموزشی 

درسی، نظرىه و روىکردی نوىن و نوآورانه مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان قرار گرفت.
فعالىت های  و چگونگی  چراىی  چىستی،  به  پرداختن  اهمىت  به  توجه  روىکرد، ضمن  اىن  در 
ـ تربىتی، آموزش کىفی و توأمان مهارت های چهارگانٔه زبانی )گوش دادن، سخن  گفتن، خواندن  آموزشیـ 
و نوشتن  ( و کىفی سازی آموزش مهارت های ىادگىری نىز مد نظر است. در اىن راستا، فراگىرندگان باىد 
متفکرانه، عاقالنه و عالمانه از ىک سو، و با نگاهی دوسوىه، هدف مند و ارزش مدار از سوىی دىگر، فعاالنه 

و آگاهانه، مهارت  آموزی کنند.



به منظور دست ىابی به زىباىی شناسی فطری، تألىف کتاب های درسی جدىد روىکردی تفکرگرا، 
تعقل محور و خودشکوفا دارد و در آن اىجاد ارتباطی سالم، با نشاط، ارزش مدار، هدفمند، فعال، پوىا، 
معنادار، دوسوىه و تأثىرگذار، مورد تأکىد است. در برنامه رىزی های جدىد، روىکرد تألىف کتاب های 
زبان های خارجی به وىژه زبان انگلىسی، از نگاهی علمی ــ معرفتی، منطقی و فرهنگی برخوردار است 
که در واقع ارزش های هوىتی اسالمی ــ ملی مان را در بر دارد. اىن برنامه، کىفی سازی آموزش زبان 
نىز  به تنظىم اهداف، محتوا، روش ىاد دهی، ارزش ىابی فراىندی و ...  با نگرشی توحىدی نسبت  را 

پوشش می دهد.
در اىن روىکرد، پىام های آموزشی ــ تربىتی از مرز مفاهىم پىشتر می روند و کاربردی می شوند. 
درىافتی  اطالعات  صرف  مصرف کنندٔه  درس،  کالس  و  تربىتی  ــ  آموزشی  فضای  در  فراگىرندگان 
نىستند، بلکه خود می توانند ناقد و تحلىل گر محتوای آموزشی باشند و بر رشد فراىندی فعالىت های 

علمی ــ معنوی در مشارکتی معنادار بىفزاىند و هم افزاىی کنند.
هم چنىن در برنامه رىزی های جدىد بسته های آموزشی ــ تربىتی، عالوه بر کتاب درسی به عنوان 
و  معلم  راهنمای  کتاب  فراگىرندگان،  خودآموزی  برای  آموزشی  افزار  نرم  و  کار  کتاب  اصلی،  منبع 
ىا  دو  زىرنوىس  دار  فىلم های  و  مفىد  ساىت های  معرفی  جمله  از  دىگری  مکمل  و  جانبی  فعالىت های 
سه زبانه، سی دی ها و کتاب های آموزشی ــ تربىتی و تولىدات جدىد و ... نىز مورد توجه است. لذا 
در امر آموزش، عالوه بر توجه به کىفی سازی مهارت های ىادگىری و مهارت های درىافتی، توجه به 
مهارت های تولىدی به وىژه سخن گفتن و نگاشتن، ضمن دقت در فلسفٔه آموزش و فراگىری هم چنىن 
وىژگی های  تا  فعالىت هاست  مالک   ... و  مسئوالنه  پاسخ گوىی  و  پرسش گری  روحىٔه  و  نگاه  تقوىت 
انسان از دىدگاه قرآن حکىم )تفکر، تعقل، علم، اىمان به خالق هستی بخش، عمل صالح و اخالق نىکو( 
در  بىنجامد.  الهی  مسىر  در  پاىدار  و  مستمر  رفتار  تغىىر  به  معنادار  فراگىری  و  شوند  متبلور  فرد  در 
برنامه رىزی های جدىد سعی شده است، ضمن اىجاد نشاط علمی در فضای آموزشی ــ تربىتی، رشد 
تربىت علمی ــ معرفتی و تعمىق فعالىت های مفىد فرهنگی، به وىژه فرهنگ سازی برای تولىد محتوا، 
مد نظر قرار گىرد. به عالوه، بر توسعٔه انسانی فطرت گرا، گسترش زىباىی شناسی فطری، اهمىت و جاىگاه 
علم و معرفت کاربردی در زندگی تأکىد شود و در راستای چشم انداز 20 سالٔه نظام جمهوری اسالمی 
اىران، برای رشد و تعالی ارتباطات انسانی ــ اجتماعی جامعٔه بشری، ارتباطات زبانی را ارزش مدار، 

معنادار، تأثىرگذار، مفىد و خودباورانه سازد.

 گروه درسی زبان های خارجی دفترتألیف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری
http://eng-dept.talif.sch.ir                                           
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