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امام خمىنى )ره(:
»اگر کشور ما علم بىاموزد، ادب را بىاموزد، جهت ىابى علم و عمل را بىاموزد، هىچ 

قدرتى نمى تواند بر او حکومت کند.«
L’Imam Khomeyni (que Dieu le bénisse)  a dit que: 
«Si dans notre pays, on apprend la science, la littérature et si on apprend 
à canaliser la science et l’action, aucune puissance ne pourra y régner en 
maître.›› 





بسمه تعالى

پىش گفتار
به ىارى خدا،  کتاب فرانسه سال سوم دبىرستان که براى آموزش در کلىٔه رشته هاى تحصىلى 

تدوىن شده است، در اختىار دبىران و دانش آموزان زبان فرانسه قرار مى گىرد.
اىن کتاب همانند ساىر کتاب هاى درسى زبان فرانسه با استفاده از روش نىمه سمعى بصرى 
)تقدم امر گوش دادن، فهمىدن و سخن گفتن بر خواندن و نوشتن( و بر پاىه اصول روانشناسى کاربردى 

تألىف شده و از ىافته هاى تعلىم و تربىت و روش مستقىم بهره مى گىرد.
بنابراىن از دبىران محترم تقاضا دارد که از ترجمٔه کلمات و جمله ها اکىدًا خوددارى نماىند تا 
با همت و کوشش دبىران و دانش آموزان عزىز و به کمک کتاب هاى درسى زبان فرانسه و استفاده از 
امکانات کمک آموزشى بتوان به هدف هاى آموزشى، رفتارى که همانا کسب مهارت هاى الزم در حد 
رفع نىاز و مکالمات روزمره است ناىل گردىد. با کمک به زبان آموزان براى استفاده از فکر و اندىشه 
و قدرت استدالل و ابتکار عمل، رشد ذهنى آنان را در ىادگىرى مفىد افزاىش دهىد و فعالىت هاى 

آموزشى را نتىجه بخش نماىىد.
اىن کتاب داراى نرم افزار آموزشى  صوتى نىز مى باشد. همچنىن در ادامه به منظور آموزش 
زبان هاى  آموزش  به چشم انداز  را  نظر شما همکاران محترم  نزدىک،  آىنده  فرانسه در  زبان  مفىدتر 

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 بنىادىن در نظام آموزشى ــ تربىتى کشور، در گروه زبان هاى خارجى دفتر برنامه رىزى و تألىف 
کتب درسى، 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 چهارگانٔه زبانى )گوش دادن، سخن گفتن، 
راستا،  اىن  در  است.  نىزمدنظر  ىادگىرى  مهارت هاى  آموزش  کىفى سازى  و  نوشتن(  و  خواندن 
فراگىرندگان باىد متفکرانه، عاقالنه و عالمانه از ىک سو، و با نگاهى دوسوىه، هدفمند 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، با نشاط، ارزش مدار، هدفمند، فعال، پوىا، 
معنادار، دوسوىه و تأثىرگذار، مورد تأکىد است. در برنامه رىزى هاى جدىد، روىکرد تألىف کتاب هاى 
زبان هاى خارجى به وىژه زبان انگلىسى،از نگاهى علمى ــ معرفتى، منطقى و فرهنگى برخوردار است 
که در واقع ارزش هاى هوىتى اسالمى ــ ملى مان را در بردارد. اىن برنامه، کىفى سازى آموزش زبان 
به تنظىم اهداف، محتوا، روش ىاددهى، ارزش ىابى فراىندى و … نىز  با نگرشى توحىدى نسبت  را 

پوشش مى دهد.
ـ تربىتى از مرز مفاهىم پىشتر مى روند و کاربردى مى شوند.  در اىن روىکرد، پىام هاى آموزشىـ 
ـ تربىتى و کالس درس، مصرف کنندهٔ 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.
ـ تربىتى، عالوه بر کتاب درسى به عنوان  هم چنىن در برنامه رىزى هاى جدىد بسته هاى آموزشىـ 
منبع اصلى، کتاب کار و نرم افزار آموزشى براى خودآموزى فراگىرندگان، کتاب راهنماى معلم، و 
فعالىت هاى جانبى و مکمل دىگرى از جمله معرفى ساىت هاى مفىد و فىلم هاى زىرنوىس دار دو ىا سه 
ـ تربىتى و تولىدات جدىد و … نىز مورد توجه است. لذا در امر  زبانه، سى دى ها و کتاب هاى آموزشىـ 
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 



گروه درسى زبان هاى خارجى دفتر تألىف کتاب های درسى ابتداىی و متوسطه نظری
http://eng-dept.talif.sch.ir

جدىد سعى شده است ضمن اىجاد نشاطى 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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