
 

 
 

فارسي در كشور مصر زبان آموزش وچالشهاي نوين رويكردهاى  
 2الجود ابو احمد محمد السيد احمد دكتر 

 چكيده : 
 اسالمى دوم زبان آن چونكه دارد، بزرگ تاثير اسالمى وفرهنگ تمدن ودر است، مهم خيلي زبان فارسي زبان

 دانشمندان كه ديديم ايران كشور به اسالم ورود از وبعد شريف است، وحديث كريم قرآن زبان عربي، زبان از پس
 عربي زبان به هم اسالمى ومعارف علوم در مهم بسيار وكتابهاى داشتند، بزرگ سهمى فرهنگ اسالمي در ايران بزرگ
 كه اين بر عالوه. دانسته ميشود مهمى عربي امر زبان به فرهنگى ميراث آن وترجمهء نوشتند، فارسي زبان به وهم

 تاليفات بر اطالع كه دارد، بزرگ واديبان وشاعران نامدار دانشمندان ومعاصر باستان دورهاى همۀ در ايران كشور
 چيزهاي پيش وغيره از بواعث آموزش زبان فارسي در كشور مصر است . است، همه مهمى امر ايشان

 : زبان فارسي ، دانشجويان ، استادان، مصر ، رشته ها كليد واژه هاى
  مقدمه:

آموزشي زبان فارسي در مصر راجع به چند دهۀ پيش ميشود، وزبان فارسي در دانشگاه هاي بزرگ مصر درس 
قرار داده ميشود از مقطع ليسانس تا مقطع دكتري، و در سالهاى گذشته روشهاي سنتي آموزش آن زبان مورد استفاده 

گرفت، ورفته رفته اين روشها تا حدي تكامل يافته اند ، واين امر راجع به كاربردن روشهاى جديد وگوناگون در 
 آموزش آن زبان است.

ولي با همۀ اين است آموزش زبان فارسي در كشور مصر چالشهاى زياد را مواجه ميكند ، مهمترين آنها عدم 
صورت خوبي به زبان گفت وگو است، واين امر ناشي از عوامل گوناگون ، تسلط استادان ودانشجويان زبان فارسي ب

مهمترين آنها فقدان تماس با فارسي زبانان است، عالوه بر اينكه استادان زبان فارسي در كشور مصر همچنين به دوره 
هاى هاى دانش افزايي دراز مدت ودورهاى متخصصي در زبان محاورة فارسي ، ودوره هاى متخصصي در روش

جديد آموزش زبان فارسي احتياج دارند. وهمچنين دانشجويان رشته هاى زبان فارسي به بورسهاى تحصيلي ودوره 
 هاى آموزش زبان فارسي در كشور ايران عالوه بر تماسها مستقيم با فارسي زبانان احتياج دارند.

 در استفاده مورد هاي روش ساييعالوه بر شركت كردن در اين همايش است، شنا از بواعث نوشتن اين مقاله:
مصر است، وپيدايش كردن رويكردهاى جديد كه براي آموزش زبان فارسي در آن كشور  در فارسي زبان آموزش

 مورد استفاده قرار بگيرد، وهمچنين آشكار كردن چالشهاى آموزش زبان فارسي در كشور مصر است.
 اهداف نوشتن اين مقاله :

مصر بكار ميبرد، ونيز  كه در حال حاضر در فارسي زبان آموزش در استفاده مورد هاي روش ترين مهم شناسايي
 آشكار كردن چالشها ومشكالت آموزش زبان فارسي در مصر تا راه هاى حل اين مشكالت را پيدا ميكنيم.

 :پيشينه
 بعضي از مقاله هاي مربوط به اين مقاله  وجود دارد از آنهاست.   
 ارسي در تبيين فرهنگ ايران اسالمي از حميد محمد خاني رفسنجان ، مجلهنقش بررسي آموزش زبان ف :

  47 شماره - 1377 تابستان«  فارسي ادب و زبان آموزش رشد

 كاربرد الگوي پيش سازمان دهنده در آموزش زبان وادبيات فارسي ، از حسين قاسم پور مقدم ، مجلۀ رشد 
 .49 شماره - 1377 فارسي، زمستان ادب و زبان آموزش
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  ايالم ، آموزش زبان وادب فارسي ،  –روشهايي براي بهبود شيوة تدريس درس انشا، از كرم علي رضائي
 هـ ش.1378سال چهارم ، 

 رشد: مجلۀ مقدم،حسين؛ پور فارسي، از قاسم ادبيات و زبان آموزش در تدريس عمومي الگوي كاربرد 
 45 شماره - 1376 زمستان ، فارسي ادب و زبان آموزش

 :مقاله اين انتخاب علل
احتياج آموزش زبان فارسي در كشور مصر به كار بردن روشهاى جديد تا دانشجويان بتوانند بر همۀ مهارتهاي 

 زبان مسلط بشوند.
 از آنجا كه پژوهش حاضر به صورت ميداني صورت گرفته، در اين بخش با بيان روش انجام آن مي پردازيم 

  : مقاله اين از هدفهاى
پيدا كردن مهمترين رويكردهاي كه در آموزش زبان فارسي در كشور مصر بكار ميبرد ، وهمچنين چالشهاي كه 

 آموزش زبان فارسي را در كشور مصر مواجه ميكند. 
 :مقاله نگارش شيوه

زبان رويكردهاي نوين وچالشهاي آموزش  بررسى وبه شده است ، نگاشته توصيفى ـ تحليلى شيوه با كه مقاله اين
  .پردازد مى فارسي در كشور مصر

 رويكردهاي زبان فارسي در كشور مصر :
آموزش زبان فارسي در مصر اهميت بزرگ دارد، ولي با اينكه در گذشته به روشهاى سنتي اجرا ميشود ، واندك 

حاضر تا  الح اندك نتيجۀ كوششهاى استادان زبان فارسي، ودانستن بعضي از روشهاى جديد در آموزش اين زبان در
حدي پيشرفت كرد، واين پيشرفت بوسيلۀ استفاده از ابزارهاي مختلف وروشهاي تدريس اتفاق افتاده است؛ زيراكه 

آموزش زبان فارسي كمك ميكند، چونكه در حال حاضر  زمينه موجود در ابزار تجديد در پيشرفت تكنولوژيكي
 ابزارهاى گوناگون در آموزش اين زبان بكار ميبرد. 

 .آن بسيار مهم استآموزش و ، اينكه زبان فارسي زبان دوم اسالمي است  عمدتا بر تمركزكرد اول: اين رويكرد مروي
 زبان قواعد با آموز دانش كه طوري واين امر به تمركز بر آموزش دستور زبان فارسي منجر شده است، به

مقطع ليسانس تحصيل ميشود . وياد  بشود، لذا دستور زبان فارسي در دو سال اول از آشنا خوبي به فارسي
گرفتن دستور زبان عامل مهمي در فهم متنها وكتابهاى كه به اين زبان نوشته شده است، به منظور رسيدن به اين 

 (3هدف استادان زبان فارسي اهميت بزرگ به آموزش دستور زبان فارسي ميدهند.)
تمام سطحها تا حد زيادي به دانش آموزان درس  با توجه به اين رويكرد ، آموزش دستور زبان فارسي را در

ميدهند ، واكنون كتابهاي دستور زبان فارسي كه به زبان فارسي بشكل دقيق نوشته است مورد استفاده در آموزش 
 دستور زبان قرار ميگيرد .

 .ودانشجويان پس از انتهاى درس در دانشگاه بايد تمرينهاى زياد را از ويژه هاى دستوري  حل كنند
: رشته هاي زبان فارسي در مصر در سالهاي اخير اهميت توجه كردن به تقويت آموزش زبان گفتگوي فارسي

زياد به آموزش زبان گفتگو ميدهد، واين امر راجع به ميل دانشجويان زبان فارسي به آموزش زبان گفتگوي فارسي 
بعضى از برنامه هاي آموزش زبان فارسي  بصورت خوبي ياد بگيرند، وچيزي كه اين امر را تا حدي ميسر كرد كه

وجود دارد، واستادان زبان فارسي از آن استفاده بكنند تا دانشجويان ميتوانند زبان فارسي را از فارسي زبانان بشنوند 
 واين امر باعث ميشود كه دانشجويان ميتوانند زبان فارسي بصورت خوبي حرف بزنند.

                                                             

محمود اسماعيل صيني : دراسه في طرايق تعليم اللغات االجنبيه ، في وقائع تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها، مكتبه  ( 3)

 .136، 134م ، ص 1985، 2التربيه لدول الخليج ، ج
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در قالب روندهاي جديد فقط از نظر خواندن كتابهاى فارسي وترجمۀ  آموزش زبان فارسي رويكرد دوم: توسعه
آنها به زبان عربي منحصر نميشود ، ولي تا حدي بر اهداف توسعه ارتباطي مشتمل ميشود، و از آنها آموزش 

  نوشتن است. و خواندن و گوش دادن از زباني هاي مهارت دانشجويان تمام
ر روشهاى تدريس دنبالش كرد ، واستادان زبان فارسي تالش ميكنند تنوع اين توسعه در مواد آموزشي، توسعۀ د

بكار ميبرند.، عالوه بر اينكه به دانشجويان  درس كالس در نگرش توسط هاي تكنيك و در روشهاى آموزشي
 فرصت كافي را در كالس ميدهند تا اين زبان را بكار ببرند.

آموزش  فرايند استفاده ازوتوسعه در روشهاى تدريس توسعه در ابزارهاي تدريس دنبالش كرد، 
دستگاه  زبان و  وآزمايشگاه كامپيوتر مانند مدرن از ابزارهاي آموزشي با انواع مختلف اين برنامه ها در وپرورش

 .در گذشته وجود نداشتكه  مدرن آموزشي و ديگر روش هاي ماهواره اي و ضبط

: استادان زبان فارسي در اين روزها تالش استفاده از ابزارهاى جديد در آموزش زبان فارسي استويكرد سوم: ر
ميكنند از ابزارهاى جديد كه در دست آن باشد استفاده ميكنند، تا زبان فارسي را بصورت آساني ومفيد به 

منحصر نميشود ولي از روي ابزارهاي دانشجويان درس بدهند . چونكه روند آموزش زبان فارسي فقط به كتاب 
ماهواره  كه در دانشكده ها وجود دارد ، زبان  هاي آزمايشگاه مانند صوتي وتصويري، و يا بصري چه گوناگون 
ي آموزش زبان فارسي كه بعضي از شبكه ها آن را پخش ميكند مانند شبكۀ الكوثر كه برنامۀ سفري با اي، ويدئو

زبان فارسي را پخش ميكند ، واين برنامه بسيار مهمي است براي دانشجويان زبان فارسي در كشور مصر؛ زيرا 
دستگاه  وسان ومفيد مياموزد، كه آن زبان محاوره ودستور زبان فارسي را بغير فارسي زبانان بصورت خيلي آ

واز اين  .استاز لحاظ استفاده از برنامه هاي مختلف كه مربوط به آموزش زبان فارسي ميشود امپيوتر هاي ك
ابزارها فيدئوهاى آموزش زبان فارسي كه زبان فارسي را به دنشجويان به صورت خيلي مفيد فراهم ميكند ، 

نند سايت شوراي گسترش زبان فارسي كه دانشجويان زبان فارسي از عالوه بر سايتهاي آموزش زبان فارسي ما
 آن استفاده ميكنند ، وغير آنهاست.

رويكرد چهارم: استفاده از كتابهاى آموزش زبان فارسي است كه استادان زبان فارسي براي غير فارسي زبانان نوشته 
(، كتاب آموزش 4، از دكتر احمد صفار مقدم) اند مانند كتاب : آموزش زبان وفرهنگ ايران به غير فارسي زبانان

( ، دورة آموزش زبان 6( ، دستور زبان فارسي گفتاري ، از تقي وحيديان)5زبان فارسي ) آزفا ( از يد اهلل ثمره)
 ( وغيره.7فارسي از مهدي ضرغاميان)

نكه دانشجويان زبان استفاده از برنامه هاي آموزش زبان فارسي كه بواسطۀ فارسي زبانان درست ميكند ، براي
فارسي ميتوانند زبان فارسي از فارسي زبانان بشنوند واين امر اهميت بزرگ دارد، زيراكه ميل دانشجويان به آموزش 
آن زبان افزايس بيابد، چون زباني كه آن را تحصيل بكند از زبان مردمش بشنود وبه آن بصورت خوبي حرف بزنند، 

 ن مهارت شنوايي را بگيرد تا مهارت گفتگو بهتر بشود، ومانند مردمش مسلط كردن واين امر باعث بر اينكه دانشجويا
 بر آن ميشوند ، تا شيريني اين زبان بچشد.

 استفادة بعضي از رشته هاي زبان وادبيات فارسي در آموزش اين زبان بفارسي زبانان از اهل افغانستان است،  

                                                             

ي ، چاپ سوم ، مقدم، احمد صفار: آموزش زبان وفرهنگ ايران به غير فارسي زبانان، شوراي گسترش زبان وادبيات فارس (4)

 هـ ش.1390تهران 

 هاإلسالمي هللجمهوري هالثقافي ه( ثمره ، يد اهلل : آموزش زبان فارسي ، ترجمه به عربي عبد المهدي يادگاري ، نشر المستشاري 5)

 .هـ.1412م ، 1991 چاپ اول، بيروت ، 

  .هـ ش1382چاپ اول  ،دستور زبان فارسي گفتاري ، انتشارات بين المللي الهدى ، تهران :( وحيديان ، تقي 6)

 هـ ش .1377( ضرغاميان ، مهدي : دورة آموزش زبان فارسي ، چاپ دوم، تهران ،  7)
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ايشان از لهجۀ تهران در بسياري از نكته ها دور باشد، واين امر باعث ميشود وبا اينكه ايشان فارسي زبانان ولي لهجۀ 
كه دانشجويان نميتوانند بصورت خوبي فارسي ايراني را حرف بزنند. عالوه بر اين همه در اثناي درس بعضي از 

بر يكديگر تاثير استادان محاوره هاي مختلف ميان دانشجويان يكديگر اجرا بكنند، ونتيجۀ آن است كه دانشجويان 
مي گذارند، واين امر مهارت گفتگوي دانشجويان را توسعه بكند، واگر هيچ اشتباهي اتفاق افتاد، استاد حتماً آنر براي 
دانشجويان درست بكند. ونيز اجراي محاوره ميان استاد ودانشجويانش باعث ميكند كه دانشجويان كلمات 

عالوه بر اينكه دستور زبان فارسي را در اثناء گفتگو بصورت درسته تطبيق واصطالحاتي كه آن را ميدانند بكار ببرند 
 ميكنند.

آموزش مهارت نويسي به زبان فارسي براي دانشجويان مقطع ليسانس است تا دانشجويان زبان فارسي وقتي كه 
ه دانشجويان درسهاى ميخواهند بفارسي بنويسند ويرايشهاي اين زبان را بكار ميبرند ، واين امر مهم است. وبراينك

نوشتن به زبان فارسي در موضوع هاي مختلف را ياد بگيرند . وهمچنين آموزش نشانه هاى نوشتن است ، زيراكه 
نشانه هايي كه براي سهولت خواندن يا افزودن اطالعات به متن در نوشته ها بكار ميبرند ، جزئي از نظام گسترده 

از آن استفاده ميكنند. كاربرد اصلي نشانه ها جدا كردن كلمه ها وگروه ها نشانه هاست كه بشر براي ايجاد ارتباط 
 (8وجمله ها از يكديگر ومشخص كردن رابطه آنها با هم است .)

توسعۀ مهارت گوش دادن ودرك مطالب متنها بصورت خوبي ودرست است، از روي ياد دادن درك مطلب 
فهم متون مختلف را ياد بگيرند. تا وقتي كه زبان فارسي از شنيداري: واز اين درسها دانشجويان مهارت شنيدن و

  فارسي زبانان بشنوند آن را به آساني بفهمند .
توسعۀ درسهاى انشا ونويسندگي است تا دانشجويان بتوانند از موضوع هاي كه  در ذهنشان وجود دارد 

حتياج به اين امر دارند ، وبايد بصورت خوبي ودرست بنويسند ، و دانشجويان زبان وادبيات فارسي در مصر ا
استادان زبان فارسي براي تدريس درس انشا روشهاي مفيد مورد استفاده قرار بگيرند. چون انشا درسي است كه با 
ذوق واستعداد وسطح هر كالس در ارتباط است، موضوعهاي كه به عنوان انشا به دانشجويان داده ميشود بايد از 

نشجويان فراتر نرود تا آنان بتوانند آن موضوع را در قالب ذهن خويش جاي دهند وآن حيطۀ تفكر ودريافت وذوق دا
 (9را تجزيه وتحليل دهند. )

 چالشهاى آموزش زبان فارسي در كشور مصر :
آموزش زبان فارسي در كشور مصر چالشهاي زياد را مواجه ميكند ، از اينها چالشهاي راجع به آموزش زبان 

 وادبيات فارسي بشود:
 : چالشهاي آموزش زبان فارسي از لحاظ دانشجويان

دانشجويان زبان فارسي در مقطع ليسانس ودر مقطع فوق ليسانس چالشهاي زياد در آموزش زبان فارسي مواجه 
 كردند از اينها :

اعث دربارة مقطع ليسانس دانشجويان رشته هاى زبان فارسي نميتوانند با فارسي زبانان تماس بگيرند، واين امر ب
ميشود كه دانشجويان اين رشته ها نمي توانند بصورت خوبي زبان فارسي مخصوصاً زبان گفتگو را حرف بزنند ، 
واين امر بسيار مهم است در آموزش زبان است، ودانشجويان را به آموزش زبان تشويق ميكند، عالوه بر اينكه 

كردن در دوره هاى آموزش زبان فارسي مسافرت دانشجويان مقطع ليسانس نميتوانند به كشور ايران براي شركت 
بكنند. با اينكه اين دوره ها اهميت بزرگ دارد از لحاظ پيشرفت دانشجويان در آموزش زبان ويادگرفتن آن از فارسي 

                                                             

ع رساني ، دوره ( سمائي ، سيد مهدي : كاربرد نشانه ها در زبان فارسي : مركز اطالعات ومدارك علمي ،ايران  ، علوم اطال 8)

 2-1، شماره 19

 ( رضائي، كرم علي: روشهاي براي بهبود شيوية تدريس درس انشا ، مجلة آموزش زبان وادب فارسي ، سال چهاردهم ، 9)

 .45هـ ش، ص 1378زمستان ، 
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زبانان است، ونيز ديدن اثار تاريخي وفرهنگي ودانستنيهاي مختلف ايران كه از آنها فقط در كتابها ميخوانند. واين امر 
 مهم است براي دوست داشتن دانشجويان زباني كه آن را ياد بگيرند .

ومشكل ديگر رو بروي دانشجويان رشته هاي زبان فارسي وجود دارد، وآنست كه مشكل كار كردن به اين زبان 
د ، واين پس از مقطع ليسانس است ، چونكه بيشتر دانشجويان نميتوانند به كار بردن اين زبان در كارى كه آن را بيابن

امر باعث ميشود كه پس از مدت وكم كم واژه ها واصطالحات اين زبان را وهمچنين دانستنيهاي مربوط به آن را 
 فراموش بكنند .  

اما دانشجويان مقطع فوق ليسانس وكارشناسي ارشد فرصت به آن داده نميكنند تا بكشور زبان مسافرت بكنند تا 
 چنين بورسهاي تحصيلي براي ايشان فراهم نشود.تحصيالت خود را تكميل بكنند ، وهم

 :چالشهاي آموزش زبان فارسي از لحاظ اين زبان
با اينكه زبان فارسي به خط عربي نوشته ميشود، وواژه ها واصطالحات زياد را از اين زبان گرفت، واين امر 

شواري آموزش آن مخصوصاً براي شايد از عوامل آساني يادگرفتن اين زبان باشد، وليكن در همين حال از عوامل د
 عربي زبانان است، از لحاظ چندي نقطه :

ظ ، عالوه بر تلفظ دو حرف -ص، ض  -مانند : ط، ث كار بردن حرفهاي عربي بتلفظ مختلف از زبان عربي
 ق . -ك 

  )10(كار بردن بعضى از كلمات عربي كه در زبان فارسي بكار ميبرد بمعناي مختلف از آنكه در زبان عربي دارد، مانند: 
 (12( ودر فارسي بمعنى هر كه جان خود را از دست داد .)11: جمع مارد در زبان عربي)مرده

بمعنى چيزي كه پاك وتميز نشده است  : اين كلمه در زبان عربي بمعنى ضخيم يا بيشتر ، اما در زبان فارسي كثيف
 بكار ميبرد.

: در زبان عربي بمعنى حرف از حروف هجا بكار ميبرد ، اما در زبان فارسي بمعنى سخن وكالم بكار ميبرد  حرف
 مانند حرف زدن.

ارمند (، اما در زبان فارسي بمعنى در آمد ماهانۀ كه يك ك13: در زبان عربي جمع حق ضد باطل بكار ميبرد )حقوق 
 از كارش بگيرد .

 بعضي از كلمات عربي كه در زبان فارسي بكار ميبرد، مانند:وهمچنين تغيير در تلفظ ومعنى 
: گاهي تغيير در هر دو تلفظ ومعنى كلمۀ عربي كه در زبان فارسي بكار ميبرد مانند كلمۀ مصاف كه در زبان مصاف

( اما اين در زبان فارسي بمعنى جنگ ، 14ميبرد)عربي جمع مصف، بمعنى جاي صف ارتش در جنگ بكار 
 (15كارزار بكار ميبرد.)

: اصل اين كلمه در عربي ) تماشي( يعني رفت وبرگشت است، اما در زبان فارسي معناي آن نگاه كردن به تماشا
 (16كسي يا چيزي بقصد تفريح ، لذت وسرگرمي است. )

                                                             

هـ ، 1426جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميه ،  محمد نور الدين: معجم األلفاظ العربيه في اللغه الفارسيه، ،عبد المنعم(10)

 .52ص ،1ج

 .400، ص 3هـ، ج1414 سوم چاپ ، لبنان ، بيروت ، صادر دار ناشر العرب، لسان ، علي بن مكرم بن محمد منظور، ( ابن 11)

 .686هـ ش، ص 1388( نژاد، عنايت اهلل فاتحي: فرهنگ معاصر ، فارسي عربي، تهران ،  12)

 .49، ص 10مرجع پيشينه، ج العرب، لسان ، علي بن مكرم بن محمد منظور، ( ابن13)

 .194، ص 9، جه، مرجع پيشينابن منظور ، لسان العرب (14)

 .1153ش، ص  هـ1383سخن، تهران، سخن، روز فرهنگ: حسن ( انوري،15)
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زبان فارسي بكار برود بروشهاى نوشتن زبان فارسي متاثر شده، كلمه هاى عربي كه در ونيز تغيير در شكل وديكته : 
 واز آنهاست:

 (17مي نويسد، مانند: مبتال، اعال، بجاي مبتلى، اعلى.)كلماتي كه ياي آن در فارسي به جاي آن الف 
  چالشهاى راجع به استادان زبان فارسي:

 زبان به را فارسي وادبيات زبان ارهايوشاهك دارد وجود فارسي وادبيات زبان بزرگ استادان مصر كشور در
 ، دارد وجود معلمان روي پيش مشكالت از بسياري اينكه وبا ، كردند ترجمه عربي

  استادان زبان وادبيات فارسي با اينكه روشهاي جديد در آموزش زبان فارسي بكار ميبرند ولي ايشان به بهبود
 با فارسي زبانان اتفاق نيفتد. زبان گفتگويشان احتياج دارند، واين امر بجز تماسها

  احتياج اعضاى هيئت علمي رشته هاى زبان فارسي به شركت كردن در دوره هاى دانش افزايي تخصصي دراز
مدت مخصوصاً در آموزش زبان محاوره ودانستن روشهاي جديد در آموزش زبان فارسي و شنيداري، عالوه 

 بر آشنا كردن از ويژه هاي زبان فارسي است. 

 انستن جلب اعضاي هيئت علمي از فارسي زبانان براي آموزش اين زبان بدانشجويان رشته هاى زبان نتو
 وادبيات فارسي در مصر ، واين امر باعث ميشود كه دانشجويان از شنيدن زبان فارسي از اهل آن محروم مانند.

 :چالشهاي مطالب ومحتواى كتابها تحصيلي
كتابهاي كه به دانشجويان درس ميدهد راجع به آنست كه آنها مشتمل بر  چالشهاى مربوط به مطالب بعضي از 

مهارتهاي زبان نيست، ومتمركز بر مقدار نه كيفيت است، عالوه بر اينكه آنها از بيشتر نيازهاي دانشجويان اجابت 
ر مهارتهاى نكند. لذا بايد مطالب ومحتواي كتابهاي آموزشي زبان فارسي بر كيفيت متمركز ميشود. و مشتمل ب

گوناگون آموزش زبان فارسي است، عالوه بر اينكه  بايد نيازهاي دانشجويان وگرايشهاي ايشان در كتابهاي آموزش 
 مراعات ميكنند، ونيز محتواي كتابها هدفهاي كه استاد براي دانشجويانش تعيين كرده است را تحقق بخشد.

 پيشنهادات: 
 فارسي در كشور مصر است، بايد موارد زير مورد توجه قرار بگيرند:براى كمك كردن در پيشرفت آموزش زبان 

 مصر ودر كشور ايران وفراخوان اعضاي هيئتهاي  كشور داخل در افزايي دانش هاي دوره برگزاري
 فارغ تحصيلي بورس وفراهم كردن علمي دانشگاه هاي مصر براي شركت كردن در اين دوره ها است،

 كشور براي ايشان در فارسي زبان آموزش كالسهاي و ها دوره عالوه بر تشكيل سي،كارشنا از باالتر التحصيالن
  نيز و فارسي ادبيات و مصري زبان آموختگان دانش با ارتباط ايجاد قبيل از آموزشي فعاليتهاي  .مصر است

 رايانه افزارهاي نرم ، كتابها ارسال و آن كشور، در فارسي ادبيات و زبان رساني اطالع و آموزشي مراكز تجهيز
رشته هاي آموزش زبان وادبيات فارسي در  به آموزشي كمك و آموزشي منابع و اي رسانه چند منابع ساير و اي

 كشور مصر است، امر مهمي براي آموزش زبان فارسي است.
 فارسي درترجمۀ آثار مهم ادبيات فارسي به زبان عربي ودر اين ترجمه استادان وفارغ التحصيالن زبان وادبيات 

 از فارسي ادبيات و زبان به مربوط هاي ترجمه و تحقيقات انتشار و دانشگاه هاى مختلف بكار ببرند، عالوه بر چاپ 
 است. مصري پژوهشگران و استادان 

 كتابها وبرنامه هاي آموزش زبان فارسي را به رشته هاي آموزش زبان فارسي در دانشگاه هاي مصري بفرستند.
 : گيري نتيجه
  آموزش زبان فارسي در كشور مصر در سالهاي اخير مبني بر اينكه از رويكردها وروشهاي جديد استفاده ميكند

  ونوشتن را ياد بگيرند. خواندن و گوش دادن از زباني هاي مهارت ودانشجويان زبان فارسي تمام

                                                             

 .53صمرجع پيشينه،  ،هالفارسي هاللغ في هالعربي األلفاظ معجم: الدين نور محمد ،المنعم (عبد17)
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 و صوتي و بصري چه  ونگوناگ ابزارهاي از نميشود،  منحصر كتاب به فقط فارسي زبان آموزش روند چونكه 
 كه فارسي زبان آموزش ويدئوي اي، ماهواره  دارد، وجود ها دانشكده در كه زبان آزمايشگاه مانند تصويري،

 ميكند استفاده ميكنند. پخش را آن ها شبكه از بعضي

  آموزش زبان فارسي در كشور مصر چالشهاي زياد را مواجه ميكند ، از اينها چالشهاي كه  راجع به آموزش زبان
 وادبيات فارسي بشود، از لحاظ  استادان ، دانشجويان ، زبان ، ومطالب ومحتواي كتابهاي تحصيلي است. 

 در كشور مصر  اهميت بزرگ بدهند  مسئوالن گسترش زبان فارسي در كشور ايران بايد به آموزش زبان فارسي
، ووسايل مختلف آموزش اين زبان براي رشته هاي آموزش آن فراهم بياورند؛ چونكه آموزش زبان فارسي در 

 اين كشور در سطح دانشگاهي گسترش بيابد. ورشته هاى زياد از زبان وادبيات فارسي  در مصر وجود دارد.
 

ومآخذ منابع فهرست  
 وادبيات زبان گسترش شوراي زبانان، فارسي غير به ايران وفرهنگ زبان آموزش؛ مقــدماحمـــد صفــار 

.ش هـ1390 تهران ، سوم چاپ ، فارسي  
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 رشد فارسي، مجلة وادبيات زبان آموزش در دهنده سازمان پيش الگوي كاربرد؛ مقدم  پور قاسـم حسيـــن
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