پکیج خودآموز زابن آملاین
پس از سال ها تجربه در حیطه آموزش به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای یادگیری زبان جدید شیرجه زدن و غوطه ور کردن
خود در آن زبان است! به همین منظور پکیجی جامع و خودآموز برای آن دسته از عزیزانی که عالقه مند به یادگیری زبان آلمانی به
صورت خودخوان هستند ،تدارک دیدیم تا بتوانند به جای گذراندن وقت خود برای پیدا کردن منابع مختلف ،یک مجموعه منسجم و
جامع را تهیه کرده و با خیالی آسوده وقت گرانبهای خود را صرف یادگیری کنند.

پکیج ،شامل چه کتاهبایی است؟
درسنامه :کتاب منشن آلمانی سطح ( A1جلد  1ترجمه و جلد  2زبان اصلی)
واژگان :کتاب واژگان زبان آلمانی منشن سطح  A1تألیف آقای ولی خانی
گرامر :کتاب دستور زبان آلمانی منشن سطح  A1تألیف آقای ولی خانی
مکالمه :کتاب مکالمه زبان آلمانی بر اساس متد منشن
مکالمه :کتاب خودآموز تصویری زبان آلمانی با روش نصرت
داستان :داستان کوتاه دو زبانه تازه وارد (همراه با ترجمه)
داستان :کتاب داستان زبان اصلی شازده کوچولو
فرهنگ لغت :دیکشنری آلمانی به فارسی آریانپور

چرا این پکیج؟ و چطور بخوانیم؟
ما تمامی مهارت های زبانی را در نظر گرفته ایم ،مهم ترین مسئله در یادگیری هر زبانی ،مکالمه است .پس محور انتخاب منابع را مکالمه قرار

دادیم اما از سایر مهارت ها نیز غافل نشدیم .در این پکیج ،سطح  A1کتاب های منشن قرار داده شده که معتبرترین منبع یادگیری زبان آلمانی

در ایران است .جلد اول این سطح ترجمه شده می باشد تا زبان آموز در ابتدای راه ،از زبان فارسی نهایت بهره را بگیرد و با روش کتاب و مطالب
بهتر آشنا شده و سرعت یادگیری افزایش یابد .اما جلد دوم به زبان اصلی است که امیدواریم زبان آموز پس از گذران جلد اول بتواند به راحتی

از جلد دوم نیز استفاده کرده و مسیر یادگیری خود را ادامه دهد .در کنار این دو جلد 3 ،عنوان کتاب ،مکالمه ،دستور زبان و واژگان به زبان

آلمانی تالیف آقای دکتر ولی خانی گنجانده شده که مکمل بسیار خوبی برای یادگیری  2جلد اول می باشد .عالوه بر این ،کتاب خودآموز تصویری

مکالمه به زبان آلمانی به روش نصرت نیز در این مجموعه قرار داده شده ،تا روند یادگیری مکالمه را آسانتر و سریعتر کند .در کنار این مجموعه،

 2کتاب داستان فوق العاده جذاب نیز قرار داده شده که اولی با ترجمه و دومی زبان اصلی است .کتاب داستان می تواند در تقویت چهار مهارت

زبانی بخصوص خواندن و درک مطلب بسیار کمک کننده باشد .اما یار همیشگی یک زبان آموز در تمامی مراحل یادگیری زبان جدید ،دیکشنری یا

همان فرهنگ لغت است که یک دیکشنری آلمانی به فارسی قدرتمند نیز در این پکیج وجود دارد .با این توضیحات فکر می کنم به نحوه مطالعه
پیشنهادی ما پی برده باشید .محور اصلی این پکیج ،کتاب های منشن است .و از دیگر کتابها برای یادگیری بهتر و جامع تر این کتاب ها کمک

گرفته شده .لذا تمام آنچه برای صحبت کردن به زبان آلمانی نیاز دارید در این مجموعه گنجانده شده و تنها زمان خود را صرف یادگیری بهتر این
مجموعه قرار دهید .وقتشه یادگیری شروع کنی!
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