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ilk qərar mətnin öz ölkənizdə nəşr olunmasını və konkret (Amerika, Britaniya, İtalyan və s.) auditoriyaya, yoxsa daha universal, bütövlükdə Alman Alman dilini oxumağa yönəlmiş mətni istəməyinizdir . Alman nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan Fremdsprache mətni. Aşağıdakı siyahıya alman və digər ölkələrdəki nəşriyyatlar daxildir. Əksər dərsliklər də
müəyyən bir yaş səviyyəsinə yönəldilir və çox vaxt ya kollec və ya məktəb səviyyəsini hədəf alır. Siyahımızda siz əlifba sırası ilə adlarına görə sıralanmış dərslikləri tapa bilərsiniz - hədəf səviyyənin göstəricisi ilə (gənclər, orta məktəb, orta məktəb, kollec). Biz həmçinin tezliklə əlavə mətnlərin siyahısını əlavə etməyi planlaşdırırıq - Alman dili üçün TPR,
mədəniyyət, ədəbi və ya antologiya kitabları üçün. Aşağıdakı dərsliklərin siyahısı təklif olunan materialları (müəllim üçün təlimat, iş dəftəri, CD-lər, kasetlər və s.) və hər bir mətn üçün ümumi proqramı təsvir edir. (Belə təsvirlər nəşriyyatdan və ya dərslik satıcılarından gəlir və yalnız ümumi bələdçi kimi nəzərdə tutulub.) Hər bir dərslik nəşriyyatının
saytı üçün veb keçid daxil edilir. Hər bir başlıq üçün hədəf səviyyə aşağıdakı abreviaturalarla göstərilir: C kollec, böyüklər, HS liseyi, MS orta məktəbi/orta məktəb, YL gənc öyrənənlər/ibtidai məktəb. Auf Deutsch! (MS/HS) Nəşr: McDougal Littel . Nəşriyyatçıdan: "Fokus Deutsch video seriyasına əsaslanan çap, audio və inteqrasiya olunmuş
texnologiya komponentləri ilə üç səviyyəli, çoxkomponentli Alman proqramı. Çoxsaylı intellektlərə, müxtəlif öyrənmə üslublarına və bacarıq səviyyələri." Blick 1 (MS/HS) Nəşr: Hueber Verlag . Üç cilddə yeniyetmələr və gənclər üçün orta Alman dili. Hər bir cilddə dərslik (CD ilə), iş dəftəri və müəllim üçün təlimat təklif olunur. Hueber də müəllimlər
üçün gözəl veb sayta malikdir (alman dilində). Deutsch aktiv neu (HS) Langenscheidt . Bu dərslik yeni başlayan tələbələr üçün tamamilə alman dilində yazılmışdır. Onun mövzuları yüksək maraq və tanışlıqdır, buna görə də tələbələr iştiraka cəlb olunurlar. Öyrənmə kontekstdə aparılır ki, bu da tələbələri dil və mədəniyyətə daha tez cəlb edir. Səhifəsəhifə lüğətlər və qrammatikaya güclü vurğu tələbəyə dil öyrənməyə kömək edir. Üç səviyyə, hər birində dərslik, iş dəftəri, lüğət, müəllim üçün təlimat və audio kasetlər. Deutsch aktuell (MS/HS) Nəşr: EMC/Paradigm . Beşinci nəşr (2004) sadəcə yenidən işlənmiş nəşr deyil, tamamilə yenidən yazılmış dərslikdir. Bütün ABŞ-da müəllimlər tərəfindən
ifadə olunan ehtiyaclara cavab olaraq işlənib hazırlanmış, o, ünsiyyəti və dil strukturunun məntiqi irəliləyişini vurğulayan yaxşı balanslaşdırılmış yanaşmanı özündə birləşdirir. İnteraktiv CD-ROM kimi də mövcuddur. Dərslik, izahlı müəllim nəşri, iş dəftəri, audio CD-lər, sınaq proqramı, TPR hekayələri üçün təlimat və s. Üç səviyyəli proqram və digər
Alman materialları. Deutsch: Nə klar! (HS/C) Nəşr: McGraw Hill. Kontekstdə lüğəti, qrammatik strukturların kommunikativ funksiyalarını və mədəni nöqtələri təsvir edən orijinal materiallara yanaşması ilə tələbələri həvəsləndirməyə və mədəniyyətə və dilə marağı stimullaşdırmağa iddialı olan giriş Alman dili kursu. Fəaliyyətlər və məşqlər, asan
izlənilən fəsil strukturu və bir sıra multimedia əlavələri var. Fokus Deutsch (HS/C) Nəşr: McGraw Hill. Üç səviyyəli Alman mətni Annenberg/CPB layihəsi, WGBH/Boston və McGraw-Hill Şirkətləri ilə birlikdə - Inter Nationes və Goethe-Institut ilə birlikdə yaradılmışdır. Proqram tələbələri alman həyatı, tarixi və mədəniyyətinin reallığı ilə tanış edir.
Kompleks paketə həmçinin təlimatçılar üçün CD-ROM resursu və mətnə aid veb sayt kimi multimedia əlavələri daxildir. Cox sagol! (MS/HS) Nəşr: HRW. ABŞ-da ən çox istifadə olunan orta məktəb Alman dərsliklərindən biridir. Dərslik, müəllim nəşri, iş dəftərləri və sinif üçün multimedia ilə üç səviyyə. Bu dərslik üçün nəşriyyatdan bəzi nümunəvi
mədəni Veb əlavələrinə baxın. Siz həmçinin HRW veb saytından bu seriyanın aspektlərinin ətraflı təsviri üçün PDF faylları yükləyə bilərsiniz. Əlaqə: A Communicative Approach (HS/C) Nəşr: McGraw Hill. Tracy D. Terrell (mərhum həmmüəllif) tərəfindən hazırlanmış təbii yanaşmaya əsaslanan və ondan ilham alan Alman mətni. Tələbələr alman dilini
kommunikativ kontekstlər vasitəsilə dörd bacarıq və mədəni səriştəyə diqqət yetirməklə öyrənirlər. Mətn və təlimatçı üçün təlimat, iş dəftəri, CD-ROM və kitab Veb saytı. Passwort Deutsch (HS/C) Nəşr: Klett Edition Deutsch. Zertifikat Deutsch hazırlığı üçün beş səviyyəli kommunikativ və fəaliyyət yönümlü mətn . Oxu mətnləri və məşqlər şagirdlərin
lüğət və qrammatikaya diqqət yetirməklə şifahi anlama, nitq, oxu və yazı bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir. Dərslik, müəllim üçün vəsait, lüğət kitabçası, audio CD-lər. Plus Deutsch (HS/C) Nəşr: Hueber Verlag . Mətn/iş dəftəri, müəllim üçün təlimat, CD-lər, Alman-İngilis lüğəti (I səviyyə). Ünsiyyət bacarıqlarına və qrammatikaya diqqət
yetirin. Üç səviyyənin hər biri komikslərdən, şeirlərdən və qısa hekayələrdən tutmuş almandilli ölkələrin mədəniyyəti və sivilizasiyası ilə bağlı reportajlara və müsahibələrə qədər müxtəlif mətnləri ehtiva edir. Lüğət və strukturlar üçün tapşırıqlar və rəngli illüstrasiyalar. Schritte 1-6 (HS/C) Publ: Hueber Tələbə mətni, iş dəftərləri və yeniyetmələrdən
böyüklərə audio CD-ləri ilə tam altı səviyyəli Alman proqramı. Sowieso (YL/MS) Nəşr: Langenscheidt. 12 yaş və yuxarı başlayanlar üçün üç cildlik dərslik seriyası. İngilis nəşri ("Gənclər üçün Alman Kursu") da mövcuddur. Stufen international (MS/HS) Nəşr: Klett Edition Deutsch. Üç səviyyə, hər cilddə 10 dərs. Tam rəngli gündəlik mövzular, söhbət,
qrammatika, məlumat, tələffüz və təcrübə fəaliyyətləri. Mətn/iş dəftəri, müəllim kitabçası, məşq dəftəri, audio kasetlər. Bu mətnin də öz onlayn forumu var . Tamburin (YL) Nəşr: Hueber . Fəaliyyətlər və audio ilə üç səviyyə. Müəllimlər üçün təlimat, iş dəftəri, audio CD. Uşaqlar üçün. Themen neu (HS/C) Nəşr: Hueber Verlag . Bu məşhur kollec/lisey
dərsliyinin yenilənmiş nəşri orijinalın keyfiyyətini qoruyur, lakin yazılı və şifahi anlama məşqləri indi birinci cilddə daha əvvəl təqdim olunur və intensiv şəkildə tətbiq olunur. Əhəmiyyətli qrammatika, xüsusilə mükəmməl zaman, erkən müzakirə olunur. Dərslik, iş dəftəri, CD və ya kasetlər, müəllim üçün təlimat və ingilis-alman lüğəti (I səviyyə) ilə iki
səviyyə. Zertifikat Deutsch imtahanından keçmək niyyətində olan tələbələr üçün xüsusi səviyyəli üç Zertifikatsband da var. Burada sadalamadığımız yaxşı bir alman dərsliyi bilirsinizmi? Bələdçinizlə əlaqə saxlayın. TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ "Alman dili" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 1-ci
sinifdə həyata keçirilməsi Resursun növü Dərslik Tədris dili Azərbaycan dili,Rus dili,Gürcü dili Fənn Alman dili (əsas xarici dil) Təhsil dövrü 1-ci sinif Müəlliflər Çərkəz Qurbanlı,Vəzifə Baxışova,Tamella Abdullayeva,Jalə Kərimli Qrif nömrəsi 2020-006 Müstəsna hüquqların sahibi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Resursun dili Alman dili 7-ci sinif
Alman dili - 7 TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ "Deutsch" (Alman dili - əsas xarici dil) fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 5-ci sinifdə həyata keçirilməsi Resursun növü Dərslik Tədris dili Azərbaycan dili,Rus dili,Gürcü dili Fənn Alman dili (əsas xarici dil) Təhsil dövrü 5-ci sinif Müəlliflər Çərkəz
Qurbanlı,İlhamə Məmmədova,Afət Məmmədova Qrif nömrəsi 2020-022 Müstəsna hüquqların sahibi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Resursun dili Alman dili
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