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 مقدمة-أـ

تحدام دام اللغة الهدف و ال يحتاج في اإلسمباشرة هي طريقة تأكيد في إلستخالة طريقال      
تطبيق لغة أجنبية ل  في مواد تعلم اللغة أجنبيةم يأن طريقة تقد ىطريقة المباشرة بمعنالاللغة األم. 

وفي استهدام هذه الطريقة يحتاج المعلم المتعلم إلى المفردات الكافية لبيان . 1بدون اللغة اطالب
 المواد المدرسة.

والكاتب من خالل النص هو كتب. الطريقة القراءة هي عملية التواصل بين القارئ     
 2القراءة نشاط للحصول عليه معنى ما هو فى النص

تحدام دام اللغة الهدف و ال يحتاج في اإلسطريقة تأكيد في إلستخهي مباشرة الطريقة وال
قة اخرى يمكن استخدامها فيى التعليم وهي طري طريقة  بجانف هذه الطريقة ،هناك و األم.  اللغة

ال الدرس من المدرس الطلبة بشرح اللسان و شرحا إرس هي  المحاضرةالمحاضرة . و طريقة 
 3الفصل. أمام اللسان

  
                                                             

1 http://journa.iaingorontalo.ac.id/index.php/al/ vol.4 no.1 Metode Langsung Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab  
2 Ulin Nuha, Metodelogi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Djogjakarta: DIVA pres 2012) 

h.108 
3 Syahraini tambak, Metode Ceramah, Konsep dan Aplikasi Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama islam. http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/ 
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ل طريقة المباشرة أحسان أستعم. والطريقة المحاضرةو الطريقة المباشرة بين  الفرقوذلك    
فعال  مدرس الذيخصوصا فقط لل طريقة بين مدرس وطالب فعال والمحاضرة لتعليم ألن هذه

 .العرابيةلغة الستمع. الطريقة المباشرة أحسان النتاج إستطاعة في مهارات و طالب فقط في اال

 الطريقة المباشرة  تعريف -ب

  (metodeالطريقة ) كلمة طريقة المباشرة  من كلمتين الطريقة و المباشرة، أول    عبارة
و ا الهدف هي باقة الخطوة التى تلحم إلى تحقيق  " methodos "استوحى من لغة يونان

 4.ال للهدف مخصوصاالطريقة بإستعم

هي طريقة تعلم الذى إستعمال في تعليم اللغة الثانية، هناك كل  شرةاالمبطريقة  ثانيا  
المدرسون و الطالب التى توّرط في طريقة التعليم الثانية ال يجوز أن يستعمل اللغة األصلية إال 

 5.اللغة الثانية

دائما بين المدرس والطالب أن طريقة المباشرة رّكز على تمرين خوار  سمحمد يون رأي
  6ة العربية بدون يترجيم معنى المفردات.بإستعمال اللغ

سمرد ماينط أن طريقة المباشرة المدرس مباشرة نفذ اللغة ألجنبية يأتى اللغة تمهيد رأي  
ي ترجيم أع ، إذا كان يوجد المفردات التى لم يفهم والمدرس يستطيبدون إستعمال اللغة ألم

 7بتبرجث، يبين، يتصور مفردات.

 

 

                                                             
4 Sobry Sutikno. Belajar dan Pembelajaran. ( Lombok: Holistica, 2013). Hal 83 
5  http:// Journal. Unwidha.ac.id, Direct Method Sebagai Sebuah Metode Pembelajaran Bahasa 

hal.11 
6 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa  Arab (Bahasa Al-Quran) (jakarta PT Hidakarya Agung, 

1979), h. 26 
7 http:// journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/al, Al-Lisan. Journal Bahasa dan pengajarannya 
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طريقة المباشرة هي طريقة التى بإستعمال اللغة ألجنبية أو اللغة من  رأيتين  ةهذه خالص
الثانية في الشرح المدة الى الطالب لتمرين المفردات و الفهم الطلب إذا كان طالب لم يفهم و 

 المدرس يستطيع أي ترجيم بتبرجث.

 قراءة لأنواع ا ج _

  القراءة من حيث تعليمها -۱

 الجهريةالقراءة  (أ

لقراءة بصوت عال هي القراءة عن تلّفّظ او القراءة التعبير عن الرموز المكتبة في شكل  ا
 كلمات او جملة فى القراءة.

 القراءة الصامتة  (ب

كتبة في شكل كلمات أو جمل قراءة و قراءة القلب و القراءة من قبل ال نطق الرموز الم
 من المعروف بإسم القراءة والفهم.

ى القراءة قراءة يعنمهرة هنا هو الطريقة المباشرة الذي يستحدم فى  الكتابةالمقصود من 
الب الطقانه و لكي الطالب إلتول الذي الزم  على قراءة الصامتة هي مهارة ألالصامتة. ألن 

 .8فهم جيدا على النص من المدرس

 القراءة حيث من مادة -2

 القراءة المكشفة  (أ      

القراءة التي تستخدم وسيلة لتعليم الكلمات الجديدة و التراكيب الجديدة، و لذالك فإن 
المادة القرائية تكون أعلى قليال من مستوى المتعلم، وتشكل هذه المادة العمود الفقرى في 

 برنامج 

                                                             
۸

نشورات مإيسيسكو )الرباط:  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه ، رشدي أحمد طميعة   .
  .484 زص ( ،ه 4141، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
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اب معظم تتعليم اللغة، وكتاب مثل هذه القراءة يعتبر الكتاب الرئيسي في البرنامج، فينال هذا الك
  م سواء في التعليم أو التقديم. ساعات التدريس، ومعظم اهتمام المعلم والمتعل

 القراءة الموسعة( ب   

هذه القراءة أحيانا بإسم القراءة التكميلية ألنها تقوم بتكميل دور القراءة المكثفة وتكون 
زيز ما تعلمه المتعلم و تع القراءة الموسعة غالبا على شكل قصص طويلة أو قصيرة و غايتها إمتاع

من كلمات و تراكيب في القراءة المكثفة و غالبا ما يكون مستوى النص اللغوي في مستوى 
الطالبالذي تجري فيه القراءة المواسعة فهو خارج حجرة الدراسة حيث يقوم الطالب بإعداد 

 .9فالمادة استعدادا لمناقشتها فيما بعد في غرفة الص

 أهدافالقراءة حيث من  -3

 اإلستزادة من المعلمات (أ 

ل و لكنه ليس كتابا مقررا. و تكون مث ،قد يقرأ الطالب كتابا ذا اتصال بالكتاب مقرر
الب بقراءة يكتفي الط ،هذه القراءة بهدف اإلستزادة و التوسع في المعلومات. و في هذه الحالة

الكتاب او الفصل مرة واحدة قراءة متأنية مصحوبة او متبوعة بتدوين المالحظات عن األفكار 
 الرئيسية.

 التلخيص( ب

 ،قد يقرأ الطالب كتابا أو جزءا من كتاب بهدف التلخيص. و هنا ال بد من قراءة أولى
 ،قاا كان الكتاب كبيرا أو كان الوقت ضيثم قراءة ثانية مع إشارات لفرز األفكار الرئيسية. و إذ

 فال بد من القراءة اإلنتقائية الذكرية التي توفر الوقت دون المساس باستخالص األفكار الهامة.

 

                                                             

  ١۰١-۲.١ ص. م(2118 ،)الجيزة: دار العالمية يرهاغيق عبد الله، تعليم اللغة العربية للناطقين بدعمر الص 9 
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  يةثالقراءة البح (ج

قد يقرأ الطالب كتابا كجزء من العشرات أو المئات من الكتب بحثا عن معلومات تتصل 
أي يقرأ  ،ال بد أن تكون القراءة انتقائية ،في هذه الحالةبموضع البحث الذي هو بصدده. و 

 .10الطالب الصفحات المتصلة بموضوع بحثه فقد مع تدوين المالحظات الالزمة

 التسلية (د

و تقع في هذا الباب قراءة القصص و قراءة الصحف  ،قد يقراء الطالب بهدف التسلية
كيفما   فما عليه إال أن يقرأ ،قيود على قارئ الجرائد. و في مثل هذا النوع من القراءات ال توجد

 يشاء و حينما يشاء.

 اإلستعداد الختبار (ه

كثيرا ما يقرأ الطالب استعدادا الختبار عاجل أو آجل. و القراءة هنا تكون قراءة كتاب 
فصيل و لهذا فال بد من تناولها بالت ،مقرر في العادة. و مثل هذه القراءة هي أكثر قراءات جّديّة

 11 حقا.ال

 

 

 

 

 

                                                             

 66-66, ص:م( 2111التوزيع عمان: دار الفالح للنشر و )المهارات الدراسية  ،محمد علي الخولي10 
 المرجع نفسه 11 
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 أقسام القراءة: ۱الرسم البيانى    

    

 

 البحث -د
هذه خطوات التى يقوم بها المعلم، ال بد أن ان تكون مدرسة ومعدة سلفا، وفق خطوات 
المنهج و الكتاب المقرر، و أن يتأكد المعلم أن طالبه يستطيعون اللمشاركة فيها وتنفيذها، بما 

 أقسام القراءة

 

 قراءة التعليم

 

 قراءة األهداف

 

في التدريسالقراءة   

 

 القراءة المكثفة 

 القراءة الموسعة 

 

 القراءة الجهرية 
 القراءة الصامتة 

 

 الستزادة 
 البحث 
 التلخيص 
 التسلية 
  االستعداد

 الختبار 
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صة تقويما في نهاية الحيعرفه عن مستوا هم و حصيلتهم في اللغة الهداف. وقد يجرى المعلم 
 .12ألداء الطالب. ومدى استيعابهم لما قدم لهم

 خطوات الطريقة المباشرة في المهارت القراءة

 المدرس يأمر الطالب أن يقرأ النص (۱

 مثال: إقرأن النص

 المدرس يختر الطالب ان يجب السؤال (۲

 ا معنى نافذة؟ممثال: 
 

 الختام -ه

  (metodeالطريقة و المباشرة، أول  كلمة  الطريقة )طريقة المباشرة  من كلمتين 
و أ الهدف هي باقة الخطوة التى تلحم إلى تحقيق  " methodosاستوحى من لغة يونان" 

طريقة المباشرة هي طريقة التى بإستعمال اللغة ألجنبية أو  .الطريقة بإستعمال للهدف مخصوصا
اللغة الثانية في الشرح المدة الى الطالب لتمرين المفردات و الفهم الطلب إذا كان طالب لم 

 يفهم والمدرس يستطيع أي ترجيم بتبرجث.

 

 

 

 

 
                                                             

جامعة اإلمام اض: الري) طرائق تدريس اللغة العربية للنا طقين بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ۱۲
 ٦۸ م(، ص. ۲..۲ ،محمد بن سعود اإلسالمية
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