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نظر به اهمّىت تدرىس و فراگىرى زبان هاى خارجى از جمله انگلىسى، آلمانى و فرانسه و… 
در مدارس کشور و فراهم  آوردن امکان ادامه تحصىل در دانشگاه ها در زمىنه ٌ زبان آلمانى، کتاب زبان 

آلمانى پىش دانشگاهى تألىف گردىد. 
براى ارتقاء سطح آموزش و پاسخ به نىاز فراگىران جهت ىادگىرى مفىد اىن کتاب در دسترس 

قرار گرفت. 
دورٔه  کتاب هاى  همانند  تمرىنات  و  متون  در  آمده  به وجود  تغىىرات  به  توجه  با  حاضر  کتاب 
ـ ساختار(، نکات دستورى جدىد، مرور نکات دستورى  ـ واژگانـ  دبىرستان شامل متون اصلى )موضوعـ 
کتاب هاى دوره هاى قبل، واژگان، اصطالحات و تمرىن دوره اى در پاىان هر درس با هدف کنترل و 

تثبىت آموخته هاى دانش آموزان مى باشد. 
در متون اصلى مهارت خواندن و درک مطلب، ىادگىرى واژگان و به کارگىرى ساختارهاى 

جدىد دانش آموزان را وادار به تفّکر، پوىاىى و ارائه پاسخ مناسب مى نماىد. 
عنوان  با  درس  هر  ىان  پا در  دوره اى  تمرىنات  همچنىن  و  درس  هر  متنوع  تمرىنات 
»Wiederholungstest« از نوع چهار گزىنه اى، درک مفهوم، درک معنى واژگان و تمرىنات نوشتارى 

نقش بسىار مؤثرى را در تثبىت مهارت هاى زبانى و آموخته هاى دانش آموزان خواهد داشت. 
همچنىن تقسىم بندى کتاب در قالب 8 درس با توجه به بودجه بندى زمانى صورت پذىرفته است. 
امىد است اىن کتاب براى معلمان و دانش آموزان عزىز مفىد باشد، همچنىن در ادامه به منظور 
آموزش مفىدتر زبان آلمانى در آىنده نزدىک، نظر شما همکاران محترم را به چشم انداز آموزش زبان هاى 

خارجى معطوف مى دارىم.

چشم انداز آموزش زبان هاى خارجى
با لطف و مدد الهى، همسو با برنامه رىزى هاى جدىد به منظور بسترسازى مناسب براى اىجاد تحول 
ـ تربىتى کشور، در گروه زبان هاى خارجى دفتر برنامه رىزى و تألىف کتب درسى،  بنىادىن در نظام آموزشىـ 

نظرىه و روىکردى نوىن و نوآورانه مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان قرار گرفت.
در اىن روىکرد، ضمن توجه به اهمىت پرداختن به چىستى، چراىى و چگونگى فعالىت هاى 
آموزشى ــ تربىتى، آموزش کىفى و توأمان مهارت هاى چهارگانه ٌ زبانى )گوش دادن، سخن گفتن، 

بسمه تعالى

—U²HÖÅgOÄ



راستا،  اىن  در  است.  مدنظر  نىز  ىادگىرى  مهارت هاى  آموزش  کىفى سازى  و  نوشتن(  و  خواندن 
فراگىرندگان باىد متفکرانه، عاقالنه و عالمانه از ىک سو، و با نگاهى دوسوىه، هدف مند و ارزش مدار، 

از سوىى دىگر، فعاالنه و آگاهانه، مهارت آموزى کنند.
به منظور دست ىابى به زىباىى شناسى فطرى، تألىف کتاب هاى درسى جدىد روىکردى تفکرگرا، 
تعقل محور و خودشکوفا دارد و در آن اىجاد ارتباطى سالم، بانشاط، ارزش مدار، هدف مند، فعال، پوىا، 
معنادار، دوسوىه و تأثىرگذار، مورد تأکىد است. در برنامه رىزى هاى جدىد، روىکرد تألىف کتاب هاى 
ـ معرفتى، منطقى و فرهنگى برخوردار است که در  زبان هاى خارجى به وىژه زبان انگلىسى،از نگاهى علمىـ 
ـ ملى مان را در بردارد. اىن برنامه، کىفى سازى آموزش زبان را با نگرشى  واقع ارزش هاى هوىتى اسالمىـ 
توحىدى نسبت به تنظىم اهداف، محتوا، روش ىاددهى، ارزش ىابى فراىندى و … نىز پوشش مى دهد.

در اىن روىکرد، پىام هاى آموزشى ــ تربىتى از مرز مفاهىم پىشتر مى روند و کاربردى مى شوند. 
ـ تربىتى و کالس درس، مصرف کنندٔه صرف اطالعات درىافتى نىستند،  فراگىرندگان در فضاى آموزشىـ 
بلکه خود مى توانند ناقد و تحلىل گر محتواى آموزشى باشند و بر رشد فراىندى فعالىت هاى علمى ــ 

معنوى در مشارکتى معنادار بىفزاىند و هم افزاىى کنند.
هم چنىن در برنامه رىزى هاى جدىد بسته هاى آموزشى ــ تربىتى، عالوه بر کتاب درسى به عنوان 
و  معلم،  راهنماى  کتاب  فراگىرندگان،  خودآموزى  براى  آموزشى  نرم افزار  و  کار  کتاب  اصلى،  منبع 
فعالىت هاى جانبى و مکمل دىگرى از جمله معرفى ساىت هاى مفىد و فىلم هاى زىرنوىس دار دو ىا سه 
زبانه، سى دى ها و کتاب هاى آموزشى ــ تربىتى و تولىدات جدىد و … نىز مورد توجه است. لذا در امر 
آموزش، عالوه بر توجه به کىفى سازى مهارت هاى ىادگىرى و مهارت هاى درىافتى، توجه به مهارت هاى 
تولىدى به وىژه سخن گفتن و نگاشتن، ضمن دقت در فلسفٔه آموزش و فراگىرى و هم چنىن تقوىت نگاه 
و روحىٔه پرسش گرى و پاسخ گوىى مسئوالنه و … مالک فعالىت هاست تا وىژگى هاى انسان از دىدگاه 
قرآن حکىم )تفکر، تعقل، علم، اىمان به خالق هستى بخش، عمل صالح و اخالق نىکو( در فرد متبلور 
شوند و فراگىرى معنادار به تغىىر رفتار مستمر و پاىدار در مسىر الهى بىنجامد. در برنامه رىزى هاى جدىد 
سعى شده است، ضمن اىجاد نشاط علمى در فضاى آموزشى ــ تربىتى، رشد تربىت علمى ــ معرفتى و 
تعمىق فعالىت هاى مفىد فرهنگى، به وىژه فرهنگ سازى براى تولىد محتوا، مدنظر قرار گىرد. به عالوه، 
بر توسعٔه انسانى فطرت گرا، گسترش زىباىى شناسى فطرى، اهمىت و جاىگاه علم و معرفت کاربردى در 
زندگى تأکىد شود و در راستاى چشم انداز 20 سالٔه نظام جمهورى اسالمى اىران، براى رشد و تعالى 
ارتباطات انسانى ــ اجتماعى جامعٔه بشرى، ارتباطات زبانى را ارزش مدار، معنادار، تأثىرگذار، مفىد و 

خودباورانه سازد.
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