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ABSTRAK
Penelitian tentang metodologi pembelajaran nahwu merupakan terobosan mencari
model pembelajaran tata bahasa Arab yang aplikatif dan inovatif dan integratif,
karenanya perlu terus dikembangkan sampai tercapai prototipe yang sesuai
dengan tuntutan model pembelajaran yang efektif. Karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perkembangan metodologi pembelajaran nahwu
selama ini. Secara khusus adalah untuk mengetahui model meode pembelajaran
qawa’id yang terbarukan. Untuk tujuan itu, data dikumpulkan dengan
dokumentasi kepustakaan. Data kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif dan
analisis isi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengajaran nahwu telah mengalami
empat model pembelajaran, yaitu 1) Metode Qiyas, 2) metode Istiqro’, 3) metode
Mu’addalah, dan 4) Metode Muqtaroha.. Secara umum, semua metode
mempunyai kesamaan pendekatan yaitu pendekatan qawa’id tarjamah yang
kemudian disebut dengan metode qawa’id tarjamah..
Kata kunci
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غاسف وٍذودو  -حػلُم اللغت الػشبُت لغير الىاظلين بها

املقدمة
مً اإلاػلىم أن حػلُم الىحى مهذوف إلى
إكامت اللعان العلُم في غملُت الىالم واللشاءة
والىخابت واحخىاب غً اللحً في رلً .وحػلُم هزا
الػلم لِغ للحفظ بل أهثر مً رلً ٌػنى
اظخخذام هزا الػلم في جعبُم اللغت الػشبُت.
والىدُجت أن حػلُم اللىاغذ مهذوف إلى
الىفاًت اللغىٍت وجعبُلها إلكامت مهاساث اللغت
ألاسبػت التي جحخاج إلى كىاغذ اللغت .ولىً
اإلاشىالث الُىم خاصت بئهذوهِعُت هي إشيالُت
مذي فاغلُت حػلُمها بالعشائم اإلاعخخذمت التى لم
ًىمل جلذًمها الجُذ .وهزا بأظباب مخخلفت
ومخىىغت ،وأما أبشاص العبب فهي )1 :لم ٌعخىغب
اإلاػلم بػلىم العشٍلت الخػلُمُت الػذًذة في حػلُم
اللغت الػشبُت غامت وكىاغذ اللغت الػشبُت خاصت.
 )2كلت هظشٍاث ظشٍلت حػلُم اللغت الػشبُت
اإلاىخىبت لغير هاظلين بها حتى جحخاج بالضشوسة إلى
جيىًٍ وجذوًٍ الىظشٍاث الىظُفُت في حػلُم
اللىاغذ الػشبُت )3 .هظام حػلُم اللىاغذ الػشبُت
حىلىا ماصاٌ مهذوفا إلى اهدعاب اللىاغذ للصذ
فهم اإلالشوء للىصىص الػشبُت ضمً هخب الترار
ولم ًحاوٌ ألحل اللذسة غلى اظخخذام اإلاهاساث
اللغت بخلً اللىاغذ .وآلازش مً رلً أن العلبت
ًصػبىب في جعبُم اللغت ألحل الاجصاالث خاصت
في غملُت الخحذر والىخابت )4 .لم جىحذ ظشٍلت
حػلُم اللىاغذ ألاخشي الذافػت إلى الىفاًت
اللغىٍت الشاملت اي جىاصن الىفاًت بين غىاصش
اللغت –اللىاغذ الىحىٍت والصشفُت -وبين مهاساث
اللغت الػشبُت ألاسبػت.
لزلً ،مً اإلافشوض أن ًلىم الباحث
لحل جلً اإلاشىالث اإلاعشوحت بئكامت البحث

الالئم لحلىلها .وفي هزه الفشصتً ،ىد الباحث أن
ًحل اإلاشيلت الىاحذة -لم جىحذ ظشٍلت أخشي ....
– بدىفُز البحث الخعىٍشي في ظشٍلت حػلُم
اللىاغذ الػشبُت وهي بخعىٍش ظشٍلت ما في ضىء
الاجصاٌ الشفىي لتركُت الىفاًت اللغىٍت –غلىم
اللغت ومهاستها.
أ .الطرائق البارزة في جعليم اللغة العربية لغير
هاطقين بها
في حػلُم اللىاغذ الػشبُت الُىم ،وحذها
أن هىان غذة ظشائم ٌعخفُذ بها اإلاػلم في حػلُم
اللىاغذ ،وهي ماًلي(حاظم غلي -52 :1996 :
:)66
 .1الطريقة القياسية:
هي العشٍلت اإلابذوءة بشيئ غام إلى
ش يء خاص .وفي غملُت الخػلُم أن بُان اإلاادة
مً اليلُاث إلى الجضئُاث .ورلً هما بين
غلماء التربُت (شحاجت ،حعً.)23 :1992 :
والعشٍلت اللُاظُت هزه حػخبر
بالعشٍلت اللذًمت ألاولُت في حػلُم اللغت التى
وان حػلُمها ملخفخا إلى ما مً الجضئُاث زم إلى
اليلُاث .وغملُت الخػلُم والخػلم بهزه
العشٍلت بئظهاس الشىاهذ وألامةلت بػذ أن
ًحفظ العلبت كاهىن اللىاغذ .وجلً ألامةلت
لخػضٍض مػشفتهم وجشظُخها في كلىبهم وأرهانهم
وي جخضح لهم الىظشٍت اإلاحفىظت بذكت .زم
بػذ رلً ،واهذ غملُت الخػلُم والخػلم
اججهذ إلى الخعبُم والػمل ووان إحشاء
الخعبُم مً خالٌ الشىاهذ اإلاشابهت بأمةلت
أخشي ممازلت (سشذي ،خاظش.)71 :1981 :
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وأما ألاظاط في هزه العشٍلت فهى
هظشٍت اهخلاٌ أزش الخذسٍب .وواهذ اللىاغذ
باغخباسها غاًت ال وظُلت حتى واهذ
اإلاحفىظاث حػذ ظشٍم الخػلُم والخػلم
ومىكفه هى مىكف صىاعي لـأن هزه العشٍلت
اإلاعخخذمت أدث إلى اهصشاف العلبت غً
جىمُت اللذسة غلى الخعبُم وجيىًٍ العلىن
اللغىي العلُم (حاظم .)294 :1996 :
والعشٍلت اللُاظُت مً هاحُت
الخفىير بالػلل مهذوفت إلى الىصىٌ مً
اإلاػلىم والظاهش إلى اإلاجهىٌ والخافي .وهي جأحى
بػذ مػشفت وفي الىاكؼ لِعذ إال إلحاكا
للشبُه بشبيهه اإلاػشوف (حعين :1972 :
 .)258وجخأزش بخلً العشٍلت الحاالث ومً
أهم الحالت هي أن جلً العشٍلت ّ
حػىد العلبت
غلى الحفظ واإلاحاهت الػمُاء والاظخلالٌ مً
البحث وَػضفهم اللذسة غلى إبذاع العلبت
وابخياسهم .وهزلً أن هزه العشٍلت خالفها
كىاهين ؤلادسان ؤلاوعاوى التى جشٍذ إظهاٌ
الذسوط وجخفُف الصػىباث ال بالصػب إلى
العهل حتى أدث هزه العشٍلت إلى هفىس
العلبت مً أن ًخػلمىا اللىاغذ وحعبب كلت
الشاغبين في هزا الػلم الزي وان حلُلخه مهم
إلاعاغذة اللعلبت في فهم فىىن اللغت ألاسبػت
هحى اظخماع ،هالم ،كشاءة وهخابت .فلزلً ال
ًىفي بخلً العشٍلت فحغ بل بػض العشق
الذافػُت ألاخشي لى أساد أن حعاغذ اللىاغذ
جشكُت مهاساث اللغت ألاسبػت.
وأما باليعبت لىُفُت الذسط بهزه
ً
العشٍت ،حعير غملُت الخػلُم والخػلم وفلا
لخعىاث زالر فُما ًلى:

 :رهش كىاهين مً اللىاغذ
الخعىة ألاولى
بصفت غامت ولُت جخػلم بىظشٍاث غذًذة
أظاظُت واهذ أم مخىظعت .وَػخمذ الذسط
هىا بخػُين الػام كبل أن ًيخلل إلى حػُين
الخاص.
 :جلذًم ألامةلت والشىاهذ
الخعىة الةاهُت
اإلاالئمت بىظشٍت اللىاغذ اإلازوىسة .وجلً
ألامةلت ماصلذ كائمت غلى مىضىغاث في ول
الذسط والًلخف إلى مىضىغاث أخشي في هفغ
الذسط .ورلً للخأهُذ والخىضُح إلاػىاها.
الخعىاث الةالةت  :جشظُخ الىظشٍاث
وألامةلت في ضىء الىظشٍاث بخعبُم غلى جلً
اللىاغذ اإلازوىسة .والخعبُم هزا بصفت غامت
ًذٌ غلى الضٍف ( )imitationال غلى ؤلابذاع
والابخياس.
ومةاٌ الىخب اإلاخبػت و اإلاىاظبت بهزه
العشٍلت هى هخب جشار مةال :ابً غلُل،
وحامؼ الذسوط الػشبُت للغالًُني ،والىحى
الىافي لػباط حعً وهلم حشي .ووان دسط
جعبُلي مصغش مةل ما وحذها غملُت الذساظت
الجاسٍت في مػاهذ إظالمُت ومذاسط
بئهذوهِعُِا.
 .2الطريقة الاسحقرائية
هزه العشٍلت ضذ العشٍلت العابلت
وهي العشٍلت اللُاظُت ،ورلً ألن هزه
العشٍلت كامذ غلى أظاط الفىش مً حضئُاث
اللاغذة إلى ولُاتها ،ومً الحاالث الخاصت
للىصىٌ إلى الحاالث أو ألاحيام الػامت .وهزا
بمػنى أن غملُت الخػلُم والخػلم جبذأ
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بالشىاهذ أو ألامةلت زم جبُين هظشٍتها
باالظخيباط غً أحيامها(غعا.) 87 :1996 :
وأما بُان العير في الذسط بهزه
العشٍلت فهى ًخضمً مشاحل ؤلاحشاءاث .وجلً
اإلاشاحل مةل ما وضػذ مذسظت هشباسث وهي
خمغ مشاحل أو خعىاث هما ًأحى :
أ .اإلالذمت أو الخحضير
بهزه الفشصتً ،لىم اإلاػلم بتهُئت
العلبت لُىاحهىا اإلاادة الجذًذة .وبين لهم أن
هؤالء ظِخلبلىن مً مادة هزا وهزا.
ب .الػشض
وبػذ ما ًيهئ اإلاػلمّ ،
ًلذم ألامةلت
والشىاهذ غً مادة ما غلى وظُلت العبىسة
أو الشاشت ألاخشي .وهخب غليها جشجِب ألامةلت
هحى اليلمت أو الجملت أو الفىشة وفلا ألبىاب
اإلاىضىع حين رن.
ج .الشبغ
وبػذ نهاًت الىخابتً ،بذأ اإلاػلم بالششح
والبُان والػشض واإلاىاصهت مً جلً ألامةلت
وٍفهمهم ما اإلاشاد مً ول مةاٌ مً ألامةلت
ْ
وحذزذ في
والشىاهذ التى هخبها فُما بػذ.
هزه اإلاشحلت اإلاىاكشت والبحث وجبادٌ آلاساء
بين اإلاػلم والعلبت.
د .الاظخيباط
وفي مىكف الشبغ ،جم إللاء الششح
مً اإلاػلم وٍدبػه اظخيباط اللاغذة مً
العلبت بأهفعهم لفهم الذسط .وفي هزه
اإلاشحلت ،ججشي اإلاىاكشاث أًضا الظخيخاج ما
مً اإلاادة.
هـ .الخعبُم.
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واإلاشحلت ألاخيرة في ظير الذسط بػذ
اإلاشاحل هي الخبعُم اي ألحل الخأهُذ إلاادة ما
مً اإلاىضىغاث .وفي هزه الفشصتً ،ماسط
العلبت بالػمل والخعبُم بأمةلت غذًذة
ومخىىغت ًأحي بها اإلاػلم لترسخهم وحػملهم في
أرهانهم ولفهمهم فهما حُذا صحُحا وظلُما.
ومً هاحُت الىخب اإلاىاظبت بهزه
العشٍلت ،هىان بػض الىخب اإلاػخبرة العائشة
غلى غلى هزه العشٍلت وهي الىحى الىاضح
لػلي الجاسم ومصعفى أمين وهزلً بػض
الاخخباساث اللغىٍت ضمً الىسكاث.
 .3الطريقة املعدلة
ّ
العشٍلت اإلاػذلت في حلُلتها مً
ظشٍلت حذًذة بمػنى أنها جيشأ بػذ العشائم
ألاولى العابلت .ولىنها حػخمذ غلى العشٍلت
الاظخلشائُت اإلاػذلت مً كبل بخػلُم اللىاغذ
مً خالٌ غباسة الىصىص اإلالشوءة التي
ًلشأها وٍفهمها العلبت أوٌ مشة كبل أن
ًىاحهىا مػىاها الىحىي مً الجمل وحىلها زم
ٌشيروا إلى الاظخيباط غلب رلً وٍدبػىن
بالخعبُم للخأهُذ والخفهُم لهم.
إرن ،هزه العشٍلت مً هاحُت مشاحلها جبذأ
بالىصىص زم جشظُخ اللاغذة فيها وجأحى أخيرا
بالخعبُم.
 .4الطريقة املقترحة (املنهج البديل)
والعشٍلت الخالُت هي العشٍلت اإلاعمت
بالعشٍلت اإلالترحت للذهخىس حاظم غلي
حاظم .وهزه العشٍلت غىذه والعشٍلت العهلت
لخِعير حػلُم اللىاغذ الػشبُت لغير هاظلين بها
وهى كذ ظبلها غلى ظلبت اإلاعخىي الشابؼ في
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اإلاشهض ؤلاغذادي في الجامػت ؤلاظالمُت الػاإلاُت
بماليزًا .وهدُجت العبُم هاٌ حُذا وهجاحا
بػذ إحشاءاث مىخظمت ومترجبت .وأما الخعىاث
اإلاجشبت التى اكترح الذهخىس حاظم غلي حاظم
(  )66-52 :1996فهي فُما ًلى:
الحمهيد للدرس :
الخمةثُل الحشوي والششح للمىكف
الزي ًذوس حىله الذسط داخل الصف ،ورلً
باالظخػاهت بالعالب مؼ اظخخذام الىظائل
الخػلُمُت.
كحابة الجملة على السبىرة :
بُان اللىاغذ زم الخعبُم غليها.
:
ثطبيق الدرس وثقديمه
مةاٌ الخعبُم هىا هما ّ
هبين اإلابني
ً
للمجهىٌ مةاال زم هأحي بهذًت وهذخلها إلى
الفصل ووػعيها ألحذ العلبت هلىٌ لهؤالء:
"هزه هذًت ،زم وػعيها لعالب زم هلى
بالخعىاث الخالُت:
الكحابة:
هىخب الجملت الفُذة حمل غمش الهذًت.
الحنبيه:
هىبههم إلى أن هزه الجملت ميىهت مً زالر
ولماث.
الشرح:
هبين ووششح لهم بأن غمش حمل الهذًت وجلً
اليلمت مً فػل مػلىم.
الحغفيل أو الحنىيم:
هعلب مً العلبت أن ٌغمضىا أغُنهم
ً
وحُيئز هأخز الهذًت ظشا مً أحذ العلبت،
ووػعيها ألحذ آخش ،زم هعلب مً هؤالء

ٌعدُلظىا.

الاسحفسار

العلبت أن
والاسحفهام:
بػذ أن ٌعدُلظىا هلىٌ أًً الهذًت؟
الاشحقاق:
ْ
زم هىخب الجملت الخالُتُ ( :ح ِملذ الهذًت).
الحلخيص:
وألاخير ٌػنى رهش اللاغذة وبُانها والخعبُم غليها
مباششة .ومةاٌ رلً بالعلب مً العلبت أن ًىخبىا
شِئا مً الىصىص التى فيها مبنى للمجهىٌ.
ج .الطريقة الاثصالية في جعليم القىاعد
الػماد في حػلُم اللىاغذ في الحلُلت هى غشض
الشىاهذ وألامةلت زم مىاكشتها والشبغ بُنها زم
اظخيباط ألاحيام زم الخعبُم غليها (حىدث
الشوابي  .)135 :والعشٍلت الحذًةت الشاملت في
حػلُمها هي العشٍلت الاجصالُت اي العشٍلت
اللائمت غلى اإلاذخل الاجصالي الزي ٌعخػمل
اللغت الػشبُت لالجصاٌ بين ؤلاوعان ،هخابُا أو
شفىٍا .وهزا بمػنى أن حػلُمها ًخجه إلى
الخعبُلاث الخفاغلُت.
والخعبُم في هفعه حضء مً الةمشاث الػملُت
للذسط وهى إما جعبُم حضئي أم جعبُم هلي.
فالخعبُم الجضئي وضؼ غلب جلذًم كاغذة
واظخيباط كبل أن ًيخلل إلى مىضىغاث أخشي.
وأما الخعبُم الىلي فهى وضؼ غلب الاهتهاء مً
حمُؼ مىضىغاث اللىاغذ الػشبُت الشاملت
للذسط .ولىً ،هالهما مً الخعبُم لم ًخخم
جماما بذون الخعبُم الشفىي لالجصالث ألن إحذ
أغشاض اللىاغذ هي لالجصاٌ العلُم والفصُح
وهزلً لخةبُذ اللىاغذ اإلاػعاة واظخػمالها في
مُذان الػمل الُىمي ورلً ألن زمشة دسوط
اللىاغذ لً جةمش هما ًشجى إال بىثر الخعبُم غليها
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خاص في الخعبُم الشفىي لى أساد ظالمت الىعم العلبت مخصلت لخعبُم اللىاغذ غليها مً هصىص
الفصاحت .إرن ،الًىفي بمجشد فهم اللىاغذ أن الحىاس واظخػمالها في غملُت ًىمُت.
وفي هزه اإلالالت أن ًلذم الباحث صىسة
ًشاعي العالب غلمها الىظشي والػاداث الجشسخ إال
الخعبُم الشفىي فُما ًلى :
باإلاماسظاث والخمشٍىاث.
والخعبُم الشفىي في هزه الحالت بعشٍم
اإلاىاكشت واإلاحاوسة مً الىصىص أي ًعالؼ
دسط جعبُلي
في اللىاغذ
اإلاعخىي

اإلاىضىع

 :الةاوي

 :الجملت الاظمُت

ألامةلت
 -1الخمهُذ :
ًبذأ اإلاػلم بالبحث غً أهىاع الجملت اإلافُذة في اللغت الػشبُت وٍخحذر أًضا غما ّ
ًيىن الجملت مً
الاظم والفػل والحشف .وَػشض اإلاػلم غذة الجمل اإلافُذة التى فيها جشهُب الجملت الاظمُت والجملت
الفػلُت التي فيها ولمت الاظم والفػل والحشف.
:
 -2الػشض
جذوًٍ ألامةلت غلى العبىسة أو الشاشت وٍخحذر غنها العلبت مً ألامةلت الػذًذة وفلا ألحىاٌ الحىاس
مةل الخحذر غً أوشعت ًىمُت.
:
 -3الشبغ
ٌػلم اإلاذسط بين ألامةلت بشمىص جشهُب ألامةلت وهُف اظخماٌ ألامةلت باليعبت لحالت الحذًث
ومىضىغاث الحىاس ،مةل الحىاس حىٌ الىظافت.
 -4الاظخيخاج
ٌػىد اإلاػلم إلى اظخخالص اللاغذة غً الجملت الاظمُت والجملت الفػلُت التي فيها اظم وفػل وحشف.
 -5الخعبُم
ًجشي الخعبُم الشفىي لترظُخ مػشفت العلبت اللاغذة اإلاذسوظت .والعشٍلت بالعؤاٌ غلى ظبُل اإلاةاٌ
احػل الحىاس حىٌ ألاوشعت الُىمُت باظخػماٌ الجمل الاظمُت والفػلُت.
 العشٍلت اللُاظُت العشٍلت الاظخلشائُت -العشٍلت اإلاػذلت
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الخاثمة
جخعىس ظشائم حػلُم اللغت الػشبُت في حػلُم
اللاغذة مً بذاًت العشٍلت اللُاظُت إلى العشٍلت
اإلالترحت .وجخذسج جلً العشائم فُما ًلى:
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الػشبُت والتربُت الذًيُت في ضىء
الاججاهاث التربىٍت الحذًةت( .اللاهشة:
داس اإلاػشفت1981،م) العبػت الةاهُت
شحاجت ،حعً ،حػلُم اللغت الػشبُت بين الىظشٍت
والخعبُم (اللاهشة :الذاس اإلاصشٍت
اللبىاهُت1992،م) العبػت ألاولى
غعا ،إبشاهُم محمذ ،ظشق جذسَغ اللغت الػشبُت
(اللاهشة :مىخبت
والتربُت الذًيُت
النهضت اإلاصشٍت1996 ،م) العبػت
الةالةت

 العشٍلت اإلالترحت.املصادر واملراجع
أحمذ ،محمذ غبذ اللادس ،ظشق حػلُم اللغت
الػشبُت (اللاهشة :مىخبت النهضت
اإلاصشٍت1986 ،م).
حاظم ،حاظم غلي ،طريقة لحعليم القىاعد لغير
الناطقين بالعربية ،مجلة الدراسات
العربية( ،حامػت مالًا :كعم اللغت
الػشبُت بيلُت اللغاث وغلىمها،
1996،م) ،العىت العادظت ،الػذد..5:
سشذي ،خاظش ،ومحمذ غضث غبذ اإلاىحىد،
وشحاجت ،حعً ،ظشق جذسَغ اللغت
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