
 

 

 روشهاي آموزش زبان فارسى به عرب زبانان
 

 احمد السيد محمد احمد ابوالجود دكتر
  رشتة زبان فارسي استاديار زبان وادبيات فارسي  

 صرم -دانشگاه االزهر دانشكدة زبانها وترجمه
 چكيده

دوم اسالمي است، و اهميت بسياری در كشورهاى جهان اسالم دارد، چونكه به اين زبان قسمت بزرگ از زبان فارسي زبان 
فرهنگ وتاريخ اسالم نوشته شده است، وازينرو زبان آموزان عرب اين زبان را ياد ميگيرند، ولي روشهايي كه براى آموزش 

دارد. چونكه زبان آموزان عرب ميخواهند زبان فارسي را به  زبان فارسي به عرب زبانان بكار مي برد تا حدی نياز به توسعه
صورت خوبي بياموزند و از همة مهارتهاى آن زبان را استفاده بكنند، و از روشهايي كه در آموزش زبان فارسي به عرب زبانان 

خير تا حدی از روش به كار ميبرد روش دستور وترجمه، روش خواندن، روش شنيداری شفاهي، و عالوه بر اين در سالهاى ا
آموزش مهارتهاى زبان فارسي )خوانداری، نوشتاری، شنيداری، وگفتاری( استفاده مي كنند. در گذشته روشهاى آموزش زبان 

نياورد.  بار به مطلوب و مثبت فارسي به عرب زبانان نتيجة دلخواه نداد ، و در حال حاضر استفاده كردن از اين روشها نتيجة
ن عرب دوست دارند همة مهارت هاى زبان فارسي خوب بيآموزند، روش اخير در نظرم پر فايده ترين چونكه زبان آموزا

روشهای آموزشي است؛ زيراكه در اين روش زبان آموزان همة مهارت های زبان فارسي را با هم ياد بگيرند، ومي توانند سطح 
ت روشهای آموزش زبان فارسي به عرب زبانان را بيان كنم، اس شده اين بر سعي پژوهش اين آموزشي آنها را بهبود بيابند. در

وتالش ميكنم كه مزايا ومعايب هر روش را آشكار بكنم، عالوه بر اين مهمترين و پرفايده ترين روشهاى آموزش زبان فارسي 
 به عرب زبانان را آرائه بدهم. و در نوشتن اين پژوهش از روش تحليلي وتوصيفي استفاده كردم. 

 روش، آموزش زبان فارسي، معلم، زبان آموزان، عرب زبانان، مهارت ژه: كليدوا

 مقدمه
مسلمانان در جهان اسالم بسيار مهم است چونكه زبان فارسي در فرهنگ  ةآموزش زبان فارسي به عرب زبانان و هم

 را فارسي زبان بايد. لذا مسلمانان استآشكار اسالمي اهميت بزرگ دارد. وجايگاه زبان فارسي در فرهنگ اسالمي 

مخصوصاً كتابهايى كه در زمان نهضت علمي اسالمي نوشته  -تا به صورت خوبي به تاريخ وفرهنگ اسالم  بياموزند،
عالوه بر اين ايران در دوره هاى گوناگون موقع مهمي و نقش بزرگي در جهان اسالم  بشوند، آشنا –شده است 

وهمچنين اهميت آموزش زبان دارد.  اهميت ارسي به عرب زبانان بسيارومنطقة خاور ميانه  دارد، لذا آموزش  زبان ف

 د. نفارسي در اين روزها افزايش مي يابد، وشماره هاى دانشجويان كه اين زبان را مي آموزند افزايش مي ياب

زبانان روشهاى گوناگون را به كار مي برند،  فارسي به غير فارسي زبانان مخصوصا عرببان وبراى آموزش ز 
مردم آن  ورب زبانان به صورت خوبي به اين زبان عكه در آموزشى زبان فارسي وغايت پيروی كردن اين روشها 

 آشنا بشوند. 
در حال حاضر معلمان زبان فارسي به عرب زبانان تالش ميكنند از روشهاى معاصر آموزش زبان فارسي بغير فارسي 

ش مهارتهاى زبان: شنيدارى، زبانان استفاده بكنند. واين روشها مشتمل بر آموزش آواها، واژگان، و دستور وآموز

 خواندارى، نوشتارى، وگفتارى مي باشند.
مخصوصاً  ش زبان فارسي به عرب زبانانروشهای سنتى كه متمركز بر آموزش دستور وترجمه مي شوند براى آموز

  برده است.. واين روشها معموالً پيش از ظهور انترنت بكار مي شد كاربردهدر گذشته 
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از روش سنتى در آموزش زبان فارسي هنوز اما در زمان حاضر بعضى از معلمان زبان فارسي در كشورهای عرب 
استفاده مي كنند. زيرا كه ايشان به روشى كه زبان فارسي را به آن آموختند متأثر شدند. ولي ايشان تالش مي كنند 

 را بياميزند.  معاصرروشهاى سنتى وروشهاى 

راضي نيستند  هاروشهاى سنتى فايده بزرگي ندارد چونكه دانشجويان زبان فارسي از عرب زبانان از اين روشولي 
ايشان دوست دارند بر مهارتهاى مختلف زبان فارسي )گفتاری، شنيداری، خوانداری، ونوشتاری ( مسلط  چونكه

استادان زبان فارسي در اين روزها تالش مي كنند كه مهارتهاى زبان فارسي به عرب زبانان به روشهاى  لذا بشوند.
 بياموزند. نوين

قطعات زبان: آوازها، واژه ها، ودستور آن زبان از اينرو روشهای آموزش زبان فارسي به عرب زبانان مشتمل بر 

 هستند، وهمچنين آموزش مهارتهای زبان فارسي )شنيداری، خوانداری، نوشتاری، وگفتاری است. 
ودانشجويان زبان فارسي در كشورهای عرب زبان فارسي را به صورت زبان دوم بعد از زبان مادريشان بياموزند. لذا 
آموزش اين زبان به عرب زبانان نياز به روشهاى خاص دارد، و مي دانيم كه روشهاى آموزش زبان فارسي به همين 

 دانشجويان يكسان نيستند، وتفاوتهايي با هم دارند. 
در اين پژوهش مي خواهم كه مهمترين روشهايي كه به آموزش زبان فارسي به عرب زبانان به كار مي برند، بيان مي 

واين امر به روشهای مخصوص احتياج موزش زبان فارسي به عرب زبانان در سطح دانشگاهي است آمعموالً كنم. 

 .دارد

 

 هدفهاي پژوهش :
 آرائة روشهای آموزش زبان فارسي به عرب زبانان.- 

 شهاى آموزش زبان فارسي به عرب زبانان.آشكار كردن مزايا ومعايب رو- 

 بيان پرفايده ترين روشهاى آموزش زبان فارسي به عرب زبانان.- 

 

 روش پژوهش:
 روش پژوهش تحليلي وتوصيفي است 

 

 سؤالهاي پژوهش:
 روشهای آموزش زبان فارسي به عرب زبانان چيست؟- 

 های آموزش زبان فارسي به عرب زبانان چيست؟مزايا وعيوب روش- 
 مهمترين وپرفايده ترين روشهاى آموزش زبان فارسي به عرب زبانان چيست؟- 

 

 روشهاي آموزش زبان فارسي به عرب زبانان :
معلمان زبان فارسي به عرب زبانان از روشهاى گوناگون استفاده ميكنند، چونكه آنها هميشه تالش ميكنند تا زبان 
فارسي را به صورت درست وآسان به عرب زبانان بياموزند، وروشهاى آموزش زبان فارسي به عرب زبانان كه 

ي برند: روش آموزش دستور و ترجمه، روش مستقيم، روش خواندن، روش شنيداری شفاهي، معلمان آنها را بكار م
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وعالوه بر اين در حال حاضر بسياری از استادان از روش مشتمل بر آموزش همة مهارت هاى زبان فارسي 
 )خوانداری، نوشتاری، شنيداری، و گفتاری( استفاده ميكنند.

ودر اين پژوهش روشهای آموزش زبان فارسي به عرب زبانان را بررسي مي كنم، وتالش ميكنم كه هدفها و 

 مر به شرح زير آشكار مي شود.ويژگيهای اين روشها، و جنبه های مثبت ومنفي آنها را بيان كنم. واين ا
 

 روش آموزش دستور وترجمه :-1 

 ومعاصر سنتى دسته دو به ممكنست كه دارند وجود گوناگون روشهاى زبانان عرب به فارسي زبان آموزش وبراى
 .شود مى دانسته آموزش سنتى روش مهمترين رجمهوت دستور روش و شود، مى تقسيم

 در ميالدی 19 قرن از وبخشي 18 قرن سراسر در كه است زبان آموزش روشهای قديمترين از وترجمه دستور روش
 1.شد مي استفاده آموزی زبان محافل اكثر

اين روش از قديمترين روشهاى آموزشي زبان دانسته مي شود، وبعضي مي گويند كه اين روش با گسترش يافتن 

2فت، و در آموزش زبان هنوز در آموزش زبانى غير از زبان مادرى بكار مي برداسالم منتشر يا
 ها ده روش واين .

  3است.بوده  رايج عربي با مرتبط های رشته و عربي های گروه تربيش در سال
است، و زبان آموزان دستور زبان جديد را ياد مي گيرند. طبق اين روش مهمترين مسئله در زبان، دستور و ترجمه 

واين روش از اوايل روشهای آموزش زبان فارسي به عرب زبانها دانسته مي شود. و اين روش تا حدى در آموزش 
 زبان در بزرگسالي و در محيطي دور از محيط زبان مفيدست.

زبان عبارت است از سيستم دستوری كه ممكنست از متون زباني  پيدا مي كند، واين روش بيا ميكند كه - 

آموزش زبان عبارت است از فعاليت  و بردن زبان  است. كاره ايت دستور ضروری براى بغوفراگيری به 
ذهنى است كه مشتمل بر آموزش دستور و ياد گرفتن آنها و با اطالعاتي كه زبان آموز دارد توسط ترجمه 

هدف يادگيری زبان خارجي، خواندن متون ادبي است و از آنها در بيان مي كند كه  وهمچنينبپيوند. 
 .تفاده كندآموزش ذهني و توسعه مالكيت معنوی اس

و از اصول اين روش آن است كه اهميت دادن به مهارتهاى خواندن و نوشتن و ناديده گرفتن مهارتهای شنيداری 

متمركز بر انتخاب واژه ها از متون و بر ترجمة جمله ها از زبان فارسي وبه آن مي شود، وروش وگفتاری است. و 
 آموزش دستور زبان فارسى جايگاه ويژه اى دارد. ولى اين روش آموزش زبان فارسي را دشوار مى سازد. 

 

 مزاياي استفاده از روش دستور و ترجمه:
در آموزش زبان فارسي به عرب زبانان اينست كه اين روش برای آموزش  از مزايای روش دستور وترجمه- 

زبان به شماره های بسياری از دانشجويان مناسب است. چونكه آنها نمي توانند مشاركت واقعي در كالس 
درس بكنند، چونكه زبان آموزان جز به يك كتاب برای درس خواندن، يك دفتر برای نوشتن، و مواظب 

 س احتياج ندارند.شدن را در كال

تكيه كردن بر آموزش دستور زبان شايد برای دانش آموزان سطح پيشرفته و دانشجويان آموزش زبان - 
 ن روش آموزشي برای خواندن به زبان مقصد وترجمه از آنها بسيار مفيد است.وفرهنگ مفيد باشد. وآ

واز مزايای اين روش كه زبان آموزان بصورت درستى مي خوانند و مي نويسند وعالوه بر اين مي توانند - 

 ن عربي ترجمه بكنند. متون را از زبان فارسي به زبا
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 معايب روش دستور وترجمه:
 با اينكه اين روش مزايای چند دارد ولي همچنين عيبها دارد، از مهمترين آنها است:

زبان اهميت ندهد، لذا  وگفتاری اریوبه مهارتهای شنيد است ونوشتن خواندن بر مبني روش اين- 
دانشجويان دشواريهای زياد را در مهارت شنيداری وگفتاری زبان فارسي بيابند. ونمي توانند به صورت 

 خوبي به اين زبان حرف بزنند و بشنوند.

در اين روش دانشجويان از زبان مادريشان )زبان عربي( بصورت زيادتر از زبان مقصد )زبان فارسي( - 
 استفاده مي كنند.

در كالس استفاده كند زبان آموزان بصورت خوبي بنويسند، معلم زبان فارسي  وقتي كه  از اين روش - 
  ترجمه وحفظ كنند، ولي مهارتهای ديگر زبان را غافل كنند.

 اين روش تفاوت های فردی در ميان دانش آموزان در نظر نگيرد. - 

 اين روش زبان آموزان را كمك نمي كند تا با فارسي زبانان به صورت خوبي حرف بزنند، چونكه- 
 مهارتهاى گفتاری و شنيدارى را ناديده مي گيرد. 

 اين روش باعث بر اينكه زبان آموزان از آموزش زبان فارسي ماللت مي كنند. - 

  استفاده مورد زبان درس در كمي مقصد زبان يادگيری، فرايند در مادری زبان از استفاده با- 
 از مهارتهاى زبانى خود راضي نيستند. آموزان دانش كه است آن از مانع كه گيرد، مي قرار تمرين و

 

 روش مستقيم: -2
اين روش توسط حفظ واژه ها واصطالحات و جمالت به كار مي برد. وآنها را تكرار مي كند. واين روش بر خالف 

و جمالت در زبان فارسي بجز كاربردن  روش دستور وترجمه دانسته مي شود، واين روش مبنى بر ارتباط  كلمات

 زبان مادرى توسط معلم وزبان آموزان باشد.
 مادر زبان از آموزان دانش و استفادة معلم بدون مقصد زبان در جمالت و كلمات بين ارتباط مبني بر روش اين

 مي ناميده مستقيم روش به بان فارسي به صورت اساسي در آموزشى است وبه اين دليل، يعني به كاربردن ز است
 .شود
 زبان درک طريق از ميتواند ابتدا از يادگيرنده كه است آنها مهمترين است، رويكردها از مبني بر چندی روش اين

مي  صحبت آنها وط بهمرب كلمات يا كلمات به مستقيم طور به ايده ها و نگرشها اشياء، موضوعات، ارتباط با خارجي
به اين كند. وهمچنين اين روش مبنى بر اينكه زبان آموزان بتوانند با زبان فارسي فكر بكنند و از چيزهاى مربوط 

 4زبان گفت وگو كنند، واين امر باعث بر بهبود يافتن مهارت گفتارى بر مهارت خواندارى زبان فارسي بشود.

 5ز را كمك مي كند تا زبان فارسي را در موقعيتهاى مختلف بكار مي برد.واين روش زبان آمو

كنند، ودستور زبان فارسي از متون  مي بصورت زيادى صحبت يكديگر و باعث مي شود بر اينكه زبان آموزان با
 تمرين راه از و استقرايي طور به را دستوری ساختارهای بوط بهمر اطالعاتى آموزان زبان و آموزشى نتيجه مي گيرند.

 6كسب مي نمايند.  معنادار و كامل های گفته

وروش مستقيم آموزش زبان فارسي به عرب زبانان مبنى بر اينكه زبان آموزان عرب بايد كلمات و اصطالحات و 
معلمان زبان فارسي اين روش را در آموزش زبان جمالت زيادی را حفظ بكنند. تا بتوانند به اين زبان حرف بزنند. و

فارسي به عرب زبانان هم بكار مي برند، چونكه در حال حاضر رسانه هاى آموزشي مطالب آموزشي با صداى 
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فارسي زبانان در دست است، مطالبي كه به آموزش مهارت گفتاری وشنيداری كمك مي كند. و از رسانه هاى 
كامپيوتر  و ويديو تلويزيون، فيلم، راديو، صوت، ر از آنها استفاده مي كنند ضبطآموزشي كه معلمان در حال حاض

 وغيره است.

 

 روش مستقيم: هاي ويژگي و اهداف
  هدف اساسي از كار بردن روش مستقيم در آموزش زبان فارسي به عرب زبانان كه زبان آموزان مهارت

 گفتارى را بيشتر از مهارتهاى ديگر بكار مى برند.

 دستورى است، ومعلم تالش  قوانين و صحيح تلفظ بر آموختن مهارتهاى گفتگو وشنيداری است وتاكيد

كوتاه وآشكار براى زبان كند كه كلمات، اصطالحات، وجمالت زبان فارسي را به صورت گفتگوهاى 
 آموزان بيان كند.

  آموزش دادن در كالس درس بايد به زبان مقصد باشد. وتوجه به آموزش واژه ها و جمالت پركاربرد

 روزانه است. نيازهای با طروزمره است. وتوجه به حفظ وكاربردن اصطالحات جمالت كوتاه كه مرتب

 متوسط زبان يا مادری زبان از ان فارسي از روز اول آموزشى مشغول باشد وزبان آموز به كار بردن زب 

 نكند. به كتاب درس و به روش آموزشى اهميت دهد. استفاده

 آموزش جمالت از روى تصاوير وحركات است. بيان معناى كلمات توسط مرادف آنهاست و 

 

  مزاياي روش مستقيم: 
 مي دهد، بنابر اينكه زبان در واقع گفتگو است. اولويت گفتاری و شنيداری های مهارت به روش اين 

  ای شيوه مانه به تواند مي خارجي زبان يك يادگيری كه است فرض اين پايه بر مبنى تدريس روش اين 

 .آموزد مي را خود مادری زبان كودک كه شود انجام

  .زبان آموزان در اين روش از ترجمه در آموزش زبان فارسي استفاده نكنند وبه فرهنگ دوزبانه احتياج ندارد 

 

 روش مستقيم : معايب
 است ديگر زبان های مهارت مقابل در كردن صحبت مهارت به مربوط روش اين. 

 احتياج ندارد. بدليل اينكه از زبان مادری به صورت زيادى استفاده نكند به تالشهاى فراواني روش اين 

 زيراكه آن روش در مراحل پيشرفته اى آموزشى فعال  شود، مي محدود اوليه مراحل به روش اين از استفاده

 است.
  اين روش بدليل اينكه ترجمه را ناديده مي گيرد، زبان آموز نمى تواند ادبيات مردمي 

 ميراث فرهنگي را ترجمه بكند. و

فارسي به و از روش مستقيم در آموزش زبان فارسي به عرب زبانها معموالً استفاده نمي كنند، چونكه آموزش زبان 

 اين روش به معلمان از فارسي زبانان احتياج دارد، واين امر در دست نيست.
ن بر طبق اين روش نامهاى چيزهاى كه در كالس وجود دارد معلم زبان فارسي برای زبان آموزانش از عرب زبانا

سخن بگويد و از زبان آموزان بخواهد اين كلمات را تكرار كنند، وبعد از آن همين كلمات را با جمالتي كه به آنچه 

 در كالس وجود دارد مربوط كند. واز نامهاى چيزها حرف بزند مثل: 
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كتاب، تخته سياه، صندلي، خودكار، دفتر، در، پنجره، و ميز. پس از آن جمالت كوتاه توسط اين كلمات بسازد. مثل: 
باز است، وهمچنين از تصاوير ونقشه های كه در اين كتاب است، كتاب روی ميز است، ميز كنار پنجره است، پنجره 

 كالس وجود دارد استفاده بكند.

وير وجود دارد جمله ها را بسازند، وهمچنين از ايشان و از زبان آموزان ميخواهد كه دربارة چيزهايي كه در تصا
 دربارة كشورهايي كه در نقشه وجود دارند حرف بزنند. ونامها و پايتختهاى آنها را ياد بياورند. 

 مثالً از مصر حرف بزنند به شرح زير است :
 نام كشور:                                              زبان آن :
 پايتخت آن:                                           دين آن :

 كوه هاى آن:                                         مهمترين شهرهای آن :
 جاهاى ديدني آن :                                 موقع جغرافيای آن:

واين روش شايد در ابتدا دشوار مي باشد ولي با تكرار وتمرين آسانتر خواهد بود، سپس معلم ممكنست در صندلي 

بنشيند، و دفتر باز كند، و در آن بنويسد و در همان وقت بگويد: من بر صندلي مي نشينم ، دفتر را باز مي كنم ، و در 
كند. سپس همين كارها را بار ديگر كار كند، و زبان آموزان را سؤال دفتر مي نويسم ، واين جمالت را تكرار مي 

 كند، چه كار مي كنم؟ تا آنها به او جواب بدهند: شما بر صندلي مي نشيني ، و دفتر را باز ميكني ...تا آخر.

و در سطح پيشرفته تر زبان آموزان مي توانند جمالت گوناگون در مثل اين شرايط يا شرايط ديگر بصورت سؤال 
 وجواب بسازند، مثل:

 چه كسي وارد كالس شد؟                             من وارد كالس شدم 
 كالس من خيلي زيباست                           كالس تو چطور است؟       

 چه كسي مالقات كردی؟                             همكالسانم را مالقات كردم 

 چه خواندی؟                                           درس زبان فارسي را خواندم 
 

 :روش شنيداري شفاهي  -3
 گذشته قرن اول نيمه در آمريكا ارتش نيازهای به پاسخگويي اين روش در اياالت متحده آمريكا ظهور يافت برای

و از عوامل پيدا شدن اين روش كه  بودند، دشمنان يا كنند دوستان مي برخورد آنها با كه افرادی با تماس برای

  7كردند. مطالعه متحده اياالت رد نوشته نشده را هندی زبان شناسان زبان و روانشناسان از تعدادی
، واين روش مبنى بر اينكه زبان است از روشهاى مهمي آموزش زبان فارسي به عرب زبانها روش شنيداری شفاهي

 آموزان عرب زبان فارسي را توسط شنيدن زبان فارسي از معلم و از صداى فارسي زبانان بياموزند. 

بياموزد مخصوصاً مهارت هاى وروش شنيداری شفاهي از روشهايي كه دانش آموز توسط آن مهارت های زبان را 
شنيداری و گفتاری، چونكه اين روش مثل روش آموزش زبان مادری است، چونكه زبان آموز از عرب زبانان مثل 

بچه اى كه تالش مي كند زبان مادری خود را بياموزد، چون او از زمان كودكي واژه ها و جمالت كوتاهى را گوش 
ا حفظ كند وبتواند آنها را بصورت آسان حرف بزند. واين روش به جمالت بدهد و آنها را تكرار كند تا آنها ر

وعبارتهاى اجتماعي رايج در زبان فارسي مخصوصاً جمالت وعبارتهای روزمره مثل عبارتهای سالم وغيره اهميت 

 بدهد.
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در ابتدا مي خواهيم بدانيم چه چيزی را بايد بفهمد؟ يعني زبان آموز متن را از صورت نوشته اى به معنى ومفهوم آن 
زيرا  د،باش شوسپس به دنبال شكل نوشتاری آن در ذهن دمفهوم ومنظور كلي متن متوجه شوبه ابتدا برسد، پس بايد 

و از اينرو زبان آموزان عرب بايد به درک واستنباط  .مهارت شنيداری يه مهارت لحظه ای نه خطي واستنتاجي است

 ن به تكه های قابل فهم در ذهنش متوجه بشوند تا آن را بصورت خوبي بفهمند.و تقسيم مت
او  ين مكالمات استفاده بشوند.امعلم زبان فارسي به زبان آموزان مكالمات جديد را آرايه مي دهد تا از ساختارهای و

بايد اول مكالمات را با صداى خوبي چند بار تكرار بكند، و از سؤالهايي كه در گفتگو وارد شود خودش پاسخ 
 ادر به تقليدشان باشند.درست را بدهد. تا زبان آموزان ق

، تا بتوانند آن را حفظ بكنند و جمله هاى ديگر از مكالمه را چندين بار تكرار مي كنندجمله هر  بايدزبان آموزان و 

 مثل آن بگويند.

 كه سطحاز اينرو معلم زبان فارسي بايد به زبان آموزان عرب تمرينهاى زياد را بدهد، ووقتي معلم مطمئن بشود 
آموزان بايد سريع جواب بدهند. و سوال هايي را خيلي سريع مطرح مي كند و دانشيابد،  بهبود آنها زبان يادگيری

 طريق از شفاهي زبان توسعه و رشد .چون تكرار و تقليد در اين روش زياد استفاده مي شود به خوبي انجام مي شود
 دادن حاصل يابد. گوش

آموزان را تكليف بكند كه همه آنها وارد يك گفت است، معلم زبان  مردم با ارتباط زبان يادگيری و از آنجا كه هدف

 زبان آموزان حاصل يابد. نياز مورد ارتباطي های مهارت و گفتار توسعه و تا رشد و گو و مكالمه شوند.

ی باشد وقواعد زبان فارسي را از و در اين روش يادگيری زبان فارسي به عرب زبانان مانند يادگيری زبان مادر

 هدايت ، معلم مانند رهبر يك اركستر هست ورفتار زبان آموزان در زبان مقصد ، وطريق مثالها استنباط مي شود
  .كندرهبری و كنترل مي

اين روش به ارتباط بين افراد در آموزش يكديگر زبان اهميت مي دهد، و از اين جهت زبان آموزان توانند به زبان 

زبان: شنيداری، گفتاری، سپس نوشتاری، هماهنگ با روشي كه  قصد حرف بزنند و به ترتيبي كه مهارتهای چهارگانة
 8 انسان از آن به آموزش زبان مادرش استفاده ميكند.

 معلم زبان فارسي از روش شنيداری شفاهي استفاده مي كند ، به شرح زير است:

شروع يك درس معموالً از گفت وگو و يا از يك مكالمة كوتاه استفاده مي كند وزبان آموزان به وسيلة معلم در 
تقليد مكالمه را حفظ مي كنند، اما جمله هاى طوالني را  در گفت و گو برای زبان آموزان به چند بخش تقسيم مي 

ي كنند، وزبان آموزان به كمك معلم بخشها را كند، و بعد از آن زبان آموزان هر بخش را به صورت جداگانه تكرار م

 به يكديگر وصل بكنند، تا بتوانند تمام جمله اى طوالني را بصورت خوبي تكرار بكنند. 
اين محاوره ها را تكرار و حفظ بكنند، و معلم در اين روش بايد به گفت وگوها اهميت بدهد، و زبان آموزان بايد 

 ومعلم به زبان آموزان تمرينهاى زياد را بدهد تا از آنها جواب بدهند، و از تركيب جمله هاى گفت وگو عادت بكنند.

 موزان عرب تعيين بكند تا آنها از آن استفاده كنند:واز انواع تمرينهاى كه معلم زبان فارسي به زبان آ

: معلم زبان فارسي يك جمله انتخاب كند، سپس يك واژه اى تمرين جايگزيني تك واژه يا چند واژه- 

كمكي از اين جمله دور از آن بنويسد، وزبان آموزان تالش كنند اين واژه اى كمكي را در جای مناسب 

نشانه های كمكي را كه به شكل عبارت هستند و هر كدام بنويسند. يا معلم به صورت ديگر از يك جمله 
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واز زبان آموزان  ،در جاهايي گوناگوني از جمله قابل جايگزين كردن مي باشد تك به تك ارايه مي كند
 وتغييرات الزم را بدهند. را  جايگزين كندبخواهد اين نشانه ها

: واين تمرين عبارت است از معلم زبان فارسي يك گفت و گو به زبان آموزان آرايه تمرين تكميل مكالمه- 

ت وگو را چند بار تكرار كنند، تا آن را به صورت خوبي دريافت كنند. پس از بدهد، وزبان آموزان اين گف
كند، و دانشجويان جاهاى خالي را به وسيلة واژگاني كه حذف  همين گفت وگوواژگان متني از اين معلم 

 حذف شده كامل كنند.

 آموزان زبان واين عبارت است از سؤالها وپاسخهاى آن است. معلم زبان فارسي به: پاسخ و پرسش تمرين- 

 .گويند پاسخ سريعاً معلم پرسشهای به بايد دهد، و آنها تمرين

وآن عبارت است از تبديل جمله مثبت به منفي يا منفي به مثبت يا خبری به پرسشي يا : تمرين تبديلي- 

 پرسشي با خبری يا معلوم به مجهول يا مجهول به معلوم است. 

 

 مزاياى روش شنيدارى شفاهى:
 ه مشاركت در برنامه های استفاده از زبان گفتاری در فعاليت های مختلف داخل و تشويق دانشجويان ب

 .است خارج مدرسه

  استفاده  فارسيبه طور مداوم از زبان مشاركت فعال معلم و زبان آموزان عرب است تا زبان آموزان بتوانند
 .دنكن

 ومحاوره  است. گوش دادنزبان آموزان مخصوصاً مهارتهاى  تاكيد بر بهبود مهارت های 

  ،اهميت دادن به فرهنگي زبان فارسي است، و از اين زبان نمونه هاى زندگي روزانه اى توسط تصاوير

 فيلمها و مواد صوتي بياورد تا دانشجويان آنها را تماشا كنند وبه آنها گوش دهند.
  زبان آموزان عرب آموزش زبان فارسي را دوست دارند وقتى كه توانند به اين زبان گفت وگو كنند، واين

 روش باعث بر تشويق آنها به آموزش زبان فارسي مي شود. 

 

 معايب روش شنيدارى شفاهى:
 از معايب روش شنيداری شفاهي:

  اين روش به مهارتهاى شنيداری و گفتاری اهميت بزرگي مي دهد و تا حدی مهارت های ديگر زبان

 فارسي را غافل مي كند.

 گيرد. نمي نظر در را يادگيرندگان فردی های تفاوت روش اين 

 نفي دارد.ناديده گرفتن مهارت خواندن است واين شايد تأثير م 

 احساسي لحاظ به آموزش زبان فارسي مختلف از آموزش زبان مادری است چونكه آموزش زبان به كودک 

 افكار و احساسات اوليه، توسط آن نيازهای تا دارد زبان به نياز و او است متصل خانوادهاش و والدين به
واقعاً يك كند. ووقتي كه زبان دوم را ياد بگيرد همين احساس وارتباط وجود ندارد، چونكه او  بيان را خود

زبان برای بيان كردن احساسات وارتباط خود احتياج دارد. لذا زبان آموزان عربي تا زبان فارسي به صورت 
 تشويق كننده احتياج دارند. آموزشي خوبي ياد بگيرند به محتوای



 9/      روشهاي آموزش زبان فارسى به عرب زبانان 

 

 روش آموزش مهارتهاى زبان فارسى: )خوانداري، شنيداري، نوشتاري، وگفتاري (. -4
 فارسي زبان آموزش های برنامه انواع و معلمان همه آموزان، دانش هيچ روش آموزشي برای همه اهداف تمام

 آن برای آموزش زبان فارسي به عرب زبانان اهداف پيشين های روش استفاده كردن از بنابر اين مناسب نيست، و 
 آموزان دانش سطح بر آن تأثير هنوز است اما شده تدريس گذشته در قبلي های روش چه آورد، اگر نمي دست به را
دهد، وآنست كه سطح تسلط ايشان بر مهارت های زبان فارسي يكسان نيست، و زبان آموزان  مي نشان امروز به تا

عرب مسلط بر مهارت خواندن هستند، ولي ايشان به روشهاى پرفايده براى يادگرفتن مهارتهاى ديگر زبان فارسي 
 )گفتاری، شنيداری، ونوشتاری ( احتياج دارند . 

مهمترين رويكردهای آموزش همة مهارتهاى زبان فارسي ) خوانداری، نوشتاری، شنيداری، وگفتاری ( و رويكرد 
حتياج دارند، به آموزش مهارتهاى زبان فارسي ا عربآموزش زبان فارسي به عرب زبانان است، چونكه زبان آموزان 

 را هاى زبان فارسي وبعضي از معلمان زبان فارسي تالش مي كنند كه مهارت .تا از سطح آموزشي خود راضي بشوند

 مسلط شوند.ی زبان فارسي ها بر همه اى مهارتزبان آموزان با عربي زبانان بياموزند، تا 
 

  آموزش مهارت خوانداري:

واولين ظهور اين روش  دارد، گوناگوني های درجه و اين مهارتخوانداری است،  هاى مهم زباني مهارت از مهارت
 9.م در دانشگاه شيكاگو بود1867سال  توسط يك تيم به رهبری كلور مارسيل

احتياج دارند تا اطالعاتي زياد از فرهنگ و تاريخ و عادات به مهارت خوانداری  عرب ومعلوم است كه زبان آموزان

زبان آموزان عرب فرهنگ فارسي و رسوم  خواندن كه و مهمترين اهداف آموزش مهارت .كشور زبان فارسي بدانند
 ودرک كنند.  بخوانند روان و مستقل وعادات مردم ايران را به طور

د واين امر خيلي مهم نآشنا بشو فارسي د به فرهنگ زباننمي توان ان عرباين روش آموزشي كه زبان آموز از مزايای

از د پس نمي توان انزبان آموزواست، ومعلم زبان فارسي از متون تاريخي، ادبي، قديم و معاصر استفاده ميكند، 
 د.نوتاريخ وفرهنگ مردم آن اطالع بيابايران اطالعاتي زياد از كشور آموزش مهارت خواندن 

بان آموزان الفبای فارسي را بياموزد سپس واژه ها را به روش آسان با كمك تصاوير وغيره ودر اين روش معلم به ز
 درس بدهد. 

صبح بخير ،  له هاى كوتاه مثل: سالم، خسته نباشيد، متشكرم، عذر مي خواهم،وبعد از آن معلم به زبان آموزان جم

به صورت درست وآسان در سطح هاى پيشرفته توانند تا زبان آموزان  بياموزد .... تا آخر،شب بخير، شب خوش 
 .بخوانند وحرف بزنند

ن درس ها و آموزه ها دريافت كنند. اين كار سبب وو در هر درس زبان آموزان اطالعات و معارف را از طريق مت

 بان، گسترش دامنه واژگان و تقويت تفكر دانش آموزان مي شود.پرورش ذهن و ز
، و سطح ديگر است ، وآن عبارت است از خواندن درست و روان يك متناست اولين سطح خواندن، روان خواني

 وير و متن، درک و دريافت تسهيل مي شود.اآن درک متن مي باشد كه با كمك تص

بتوانند فرآيند  ايشانسپس معلم به فعاليت ديگر منتقل مي شود، و آن عبارت است از زبان آموزان ببينند وبگويند تا 
به پرسش، درک تصويری، گسترش دامنه واژگان، رشد توانايي تبديل ديده  واكنش نسبت ،های ذهني، توجه، تمركز

دانش آموزان به طور ويژه به آن بدهند ، وتقويت  جمله سازی، بيان شفاهي ديده ها ونكات ديگری  ها به گفتار،

 توجه داشته باشند.



 1397المللي آموزش زبان فارسي بهمن  بين همايشسومين /      10

 

ناديده مهارتهاى ديگر زبان را و در آموزش خواندن زبان آموزان عرب فقط به مهارت خوانداری اهميت ندهند و 
 هاى گفتاری وشنيداری بيشتر از مهارت خوانداری باشد. توجه در حال حاضر به مهارتچونكه د، نمي گيرن

از متون گوناگون استفاده مي كند، متون تاريخي وادبي كه توسط برای آموزش مهارت خوانداری فارسي  ومعلم زبان

 دريافت كنند.  ايران  تاريخ وفرهنگ كشور ةد اطالعات مهمى دربارنمي توان انآنها زبان آموز
د به نميتوان انكه توسط آنها زبان آموز)سياسي، اقتصادی، اجتماعي، ورزشي(.  متون علمي ومطبوعاتيوهمچنين از 

 اطالعات زيادی و روشهاى مختلف آشنا بشود.
 

 آموزش مهارت شنيداري: 
است، لذا معلمان زبان فارسي به ان آموزش زبان فارسي به عرب زبان یآموزش مهارت نوشتاری امر مهمى است برا

اهميت مي دهند، ومعلم به زبان آموزان تمرينهاى شنيداری بدهد، وپس از شنيدن مطلب،  آموزش اين مهارت

زبان آموز به ه كسي حرف ميزند؟ با كه حرف ميزند؟ در كجا؟ چه زمان؟ راجع به چه چيزی؟ تي از نوع چسؤاال
هم  انوايشاكتفا نكند.  "نه"يا  "بله "و به  ،سؤالها پاسخ كامل بدهدمطرح كند، و از زبان آموز بخواهد كه به 

، انآموز رخي ديگر را دوبار پخش كند، وپس از پاسخ زبانرا تصحيح كند. وبرخي تمرينها را يكبار و ب انپاسخهايش

در صورت عدم درک درست مطلب، مجدداً آن بخش از تمرين را برايش پخش كند تا خود متوجه اشتباه در پاسخ 
  .دنخويش بشو

ي اين مهارت زباني را به زبان آموزان عرب آموزش بدهد، و آموزش شنيداری در همه اى سطوح ومعلم زبان فارس

 بايد بر اين اصول استوار است:
و به مرور  شنيده كندقابل فهم  با كلماتي ساده و نسبتاً را به زبان آموزان عرب عبارات كوتاهدر ابتدا معلم - 

 .غير دهدزمان ميزان دشواری كلمات را ت
 .زبان آموزان تمرين شنيداری را به صورت منظم انجام دهند تا مهارت شنيداری خود را افزايش دهند- 

يدن متني معموالً تعداد زيادی از كلمات آن را ندانند وسپس سعي كنند كه زبان آموزان عرب به هنگام شن- 

محتوای كلي متن را حدس بزنند، و با وجود اين دشواری بايد از شنيدن توقف نكنند. ولي بايد سعي كنند 
جای خواهند گرفت. و متون كوتاهي كه مي خوانند  ايشانكه بشنوند و ياد بگيرند تا اين ساختارها در مغز 

 د.نتر برايشان قابل فهم مي شو ت و عبارات راحتجمال تارا حفظ كنند و از بر بخوانند، 

بتوانند آنها را  هروش آساني درست شدهاى آموزشي كه به  و زبان آموزان عرب به وسيله گوش دادن مقطع
، گوش بدهندهاى تلويزيونى وراديويي  بصورت خوبي بفهمند ودرک كنند، و در سطح پيشرفته ممكن است به مقطع

 . تماشا بكنندهاى تلوزيوني و مقاطع از فيلمهاى سينمايي  به مقاطع از سيريال

 

 آموزش مهارت نوشتاري: 

زبان آموز مي تواند انديشه ها، احساسات و های چهارگانه زبان آموزی است، كه از طريق آن نوشتن يكي از مهارت
تجربه هاى ديدارى، شنيداری و خوانداری خويش را به نوشتار در آورد. يعني مطالبي كه ميخواهد بنويسد. اما اين 

مهارت در آموزشهای زباني تا حدی مهجور مانده است؛ چرا كه در بيشتر مواد آموزشي توجه چنداني به آموزش آن 
 نشده است.
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ومراحل آموزش نوشتن دارای پنج ، دارد سطوحي و ست.ا زباني مهارت دشوارترين پيچيده ترين و نوشتن ومهارت
 مرحلة مجزاست كه عبارتند از: رونويسي، امال، كلمه سازی، جمله سازی، انشا وانواع آن است.

و دانش آموزان عرب از طريق تدريب بر نوشتن واژه ها و جمالت كوتاه مخصوصاً واژه های پركاربرد زبان فارسي 

 است وعادت كردن بر درست نويسي است. 
و دانش آموزان عرب در ابتدا واژه ها و جمالت كوتاه را بنويسند، سپس متون كوتاه به روش ساده بنويسند، ودر  

 سطوح پيشرفته تالش بكنند تا به صورت درست تر و روشنتر بنويسند.
و معلم به زبان آموزانش تكليف بدهد تا واژه ها و تركيبات ، سپس جمله هاى كوتاه، وبعد از آن متن كوتاه از 
احوالشان بنويسند، سپس موضوعات گوناگون به زبان آموزان آرايه بدهد وبايد هر زبان آموز يكي از اين موضوعات 

 انتخاب كند تا دربارة آن متن كوتاه را بنويسد. 
 

 مهارت گفتاري: آموزش 
فارسي كاری  وگفتاری به زبان .دارای سطوحي استيكي از مهارات مهم زباني مهارت گفتاری است، و اين مهارت 

برای دانشجويان زبان فارسي مخصوصاً عرب زبانان بسيار مهم است، چونكه ايشان تالش ميكنند تا مسلط بر 

گفتاری به زبان فارسي بشوند، زيرا ايشان دوست دارند به زباني كه آن را ياد بگيرند حرف بزنند، ولي بعضي از 
هايي است زبان فارسي در زمرة زبانمواجه آنها باشند، مهمترين آنهاست كه اصلي آموزش آن مشكالت ودشواريهای 

دو گونة نوشتاری وگفتاری آن فاصلة زيادی وجود دارد. چونكه ميان گونه گفتاری ونوشتاری زبان فارسي ه بين ك

 واين امر باعث مي شود بر اينكه زبان آموزان كوشش زياد بكنند تا زبان گفتاری ياد بگيرند. .تمايز مشهود است
آموزش زبان فارسي به عنوان زبان خارجي دشواری فراواني برای زبان آموزان عرب به همراه دارد، و دانش آموزان 

عرب بايد شناخت تلفظ صحيح كلمات را در بيان گفتاری ياد بگيرند، لذا معلمان زبان فارسي تالش ميكنند تا 
درست كردند بياورند  و آن مطالب را به زبان آموزان عرب بياموزند، ولي تا  مطالب گفتاری كه فارسي زبانان آنها را

حدى اين مطالب گفتاری كافي نيست تا زبان گفتاری عرب زبانان را بهبود بيابد، چونكه بيشتر مطالب گفتاری در 

خوبي ياد دست معلمان نيست، آن مطالبى كه كمك مي كند تا عرب زبانان زبان گفتاری فارسي را به صورت 
شرايط زندگي را درست بكنند تا  ةگفت وگوهاى زياد در همبگيرند، پس استادان زبان فارسي از فارسي زبانان بايد 

 استادان عرب از آنها در آموزش زبان فارسي به عرب زبانها استفاده بكنند. 

با ديگران ارتباط  فارسيبتوانند از طريق زبان  يآموزشمرحلة در پايان از عرب زبانان آموزان زبان انتظار ميرود  و
 .برقرار كنند

عدم دسترسي به منابع آموزشي مخصوص هر مهارت به صورت نوشتاری و از مشكالت آموزش اين مهارت 

 وصوتي است.
 

 نتيجه گيري:
 پس از بررسي روشهاى آموزش زبان فارسي به عرب زبانان است به نتايج زير رسيدم:
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  روشهاى آموزش زبان فارسي به عرب زبانان گوناگون هستند واين امر راجع به هدفهاى آموزش اين زبان

به عرب زبانان وتالش وكوشش معلمان زبان فارسي برای پيدا كردن پر فايده ترين روشهاى آموزش زبان 
 فارسي به عرب زبانان است. 

  زبان آموزش های برنامه انواع و معلمان همه آموزان، دانش همه اهداف، همه برای آموزشيهيچ روش 

 ولي روشها مفيدتر از روشهاى ديگر وجود دارد. .ندارد وجود فارسي

 روش مستقيم، و روش شنيداری شفاهي، هر يكي از آنها براى آموزش  زبان ، وترجمه روش دستور

  فارسي به زبان آموزان عرب كافي نيستند.

  آموزش زبان فارسي به دانش آموزان عرب متمركز بر زبان آموز است، وكاربردن يك روش آموزشي

 واجب نيست ولي اين امر مبني بر زبان آموز و نيازهای او براى آموزش زبان فارسي است. 

 ز هر روش آنچه مفيدست براى زبان آموزانش انتخاب بكند و از آنچه معلم زبان فارسي ممكنست ا

 پرفايده برای روش آموزشى استفاده بكند.

 قرار استفاده مورد فارسي زبان تدريس در تواند مي است، و گوناگون مزايای هر روش آموزشي دارای 

 گيرد. 
  روش آموزش مهارتهاى زبان فارسي )خوانداری، نوشتاری، شنيداری، وگفتاری( مفيدتر از استفاده كردن از

 روشي كه متمركز بر آموزش يك مهارت زباني دانسته مي شود.

 

 پيشنهادها:
 زبان  تدوين برنامة درسي مشتمل بر آموزش همة مهارتهای زبان فارسي بصورت مناسب وكافي برای

آموزان عرب تا مسلط بر همة مهارت هاى زبان فارسي بشوند تا بتوانند از فرهنگ، تاريخ، ادبيات فارسي 

 به آساني اطالع بيابند، وهمچنين به صورت خوب به زبان فارسي حرف بزنند.

  مخصوصاً براى آموزش زبان گفتاری فارسي است و بهتر است كه به صورت گفتاری تهيئه كتابها و صداها

 بنويسند، يا به صورت گفتاری و نوشتاری با هم بنويسند.

 
 پي نوشت ها:

 فرهنگي، معاونت الياس، محمود ترجمه ،(های خارجي زبان آموزش و يادگيری) كاربردی شناسي زبان همكاران: و الس ( تئووان،1)
 .292ص ،1ش، ج هـ1362مشهد، رضوی، قدس استان

 .348صم، 1986نشر جامعه ام القرى، السعوديه، خرى، اللناطقين بلغات  هالعربي هاللغ، رشدی، المرجع في تعليم هطعيم( 2)
ومستقبلها(، مجله اللغه العربيه و الثقافات خارج الوطن العربي، اعمال  ها واقع ماضيها،) ايران في العربيه اللغه تعليم بتول: فام، ( مشكين3)

 .159م، ص  2003العربي، سپتامبرالمؤتمر العالمي التاسع للمجمع الثقافي 

 .76م، ص1985، هم القرى، مكا هخرى، جامعاللناطقين بلغات  هالعربي هتعليم اللغ :، محمودهالناق( 4)
 .365ص  مرجع پيشين، خرى،اللناطقين بلغات  هالعربي هالمرجع في تعليم اللغ :، رشدیهطعيم( 5)
 .298ص ،1ج مرجع پيشين، ،(خارجي های زبان آموزش و يادگيری) كاربردی شناسي همكاران: زبان و الس تئووان،( 6)

 .383اخرى، ص بلغات للناطقين العربيه اللغه تعليم في المرجع رشدی: ( طعيمه،7)

 .280ص م،2001 القاهره، العربي، الفكر دار والفن، العلم بين والدين العربيه تعليم رشدی: طعيمه،( 8)
 .310م، ص2002خرى، اللناطقين بلغات  هالعربي هساسيات تعليم اللغا :( العصيلي، عبد العزيز9)
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