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مقّدمة:

    إكو هلبح���ث –  ه ���– ك���–ك  ���ععه – نب���دو  ك إرهع���ى فإ���ه ج���– بإك هم إ���كا  ن عه ���–     إ���ن
هل عضعع حس��ب هل سلس��ل هلخ�–صو ب–لخطو�ة  ��ك جه��ة، ع ��ك جه�ة  خ��رى ك –ب��ة هل عض�عع هل�� ي

  طلوب هلح–طة بعدوة   عر.

ل كمإرها لذه س ك في في ه��ذه هل ح–ض��رة ل سبق  ك  حدوم – ع ه في هلسدهسي هلعو ف–لج– ب هلعو
ب–لح��دإث ع��ك هلج��– ب هلم��– ي علك��ك لإ��س  ��ك ك��لو ج��عه به هل خ لف��ة عهل  ع��دودةا عهإ و ��– ب��–ل ركإز

ح  ك إك���عك  هلس���لعب ف ���– ه���ع  س���لعب– عل إ���–.عل���ى  س���لعب ك –ب���ة هلبح���ث هلعل ���ي هل���ذي ُإرجو���
 ع – هي شرعطه؟ هلعل ي؟

السلوب العلمي:- تعريف 1

    إكو هلسلعب هلذي إ بغ��ي  ك ُ ك ��ب ب��ه هلبح��عث هلك–دإ إ��ة ه��ع هلس�لعب هلعل ��ي ل و��ه ك �–
إق���عل عب���د هلعه���–ب إبرههإ���ن  ب���ع س���لإ –ك  "  ه���د  هلس���–لإب، ع كمره���– هح إ–ج���– إل���ى هل  ط���ق،
عهلفك����ر، إش����رح هلحق����–ئق هلعل إ����ة هل���� ي ن  خل����ع  ����ك غ ����عض، عخف����–ء. ع  ه����ر  إ����زهت ه����ذه

هلعل ��ي إذك ه��ع عس��إلة هلس��لعب هلعض��عح، عنب��دو  ك إب��دع فإ��ه  م��ر هلق��عوة، عهلج ��–ل". ف–لس��لعب
لل عبإر عك هلحق–ئق هل ي إ نو عرضه– ب–س ع –ل  لف–  عهضحة هلدنلة، ب–لض��–فة إل��ى ض��رعرة
إبرهز  مر هلقعة عهلج –ل فإه. عه – إ بغي  ك  شإر إلى  كو هل قصعد ب–لج –ل ف��ي ه��ذه هل ق��–ن ن
إع ���ي ض���رعرة  ع إ���ف هلك –إ���ة عهل عرإ���ة عهنس��� ع–رة، ب���ل إ ك���ك  ���ك حإ���ك إل���ى آخ���ر هس��� خدهن

هل شبإه  مل، لكك شرط  ك إكعك هلغرض   ه  إسإر فهن هلفكرة بعضعح. 

– س��بق  كو هلس���لعب هلعل ��ي ك��ي إك��عك  فهع ��– إج��ب  ك إ ��عفور فإ��ه – حس��ب     إ وض��ح   و��
  عون عهلبس����������–طةClarté ه����������دي فض����������ل هل - ش����������رط–ك هم ����������–كا  ن عه ����������– " هلعض�����������عح  
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Simplicitéم– إ–. علكي إ عفور هلعضعح إلى ج– ب هلبس–طة، نبدو ع ك  كعك هلفك��–ر عهض��حة 
بعإ��دة ع��ك هلغ ��عض عهل عقإ��د." عه��ذه بطبإع��ة هلح��–ل ن إ حقو��ق إنو إذه  ج و��ب هلب��–حث هس�� خدهن

هلكل –ت هل ي  ح  ل  كمر  ك  ع ى عهحد.

ك هلب��–حث ل فس��همحمود فهمي حج��ازي     عبعب��–رة  خ��رى، ف–لعض���عح ع ��د   إ طلو��ب"  ك إك��عو
فكر ه بدقوة، ع ك إضع للفكرة هلس–سإة صإ–غة لغعإة  حك ة. ع كعك هذه هلصإ–غة  رشدة له
في  طعإره للفك��رة ع   إ ه��– ف�ي هلبح�ث بص��عرة    و �ة ف�ي ض�عء هل �–دة هللغعإ�ة هل  –ح�ة، ح و�ى
إصل هلب�–حث إل��ى هك  �–ل هلفك��رة بش��كل عل ��ي   –س�ب". ه��ذه إع ��ي  كو هلعض��عح ن إ حقو��ق إنو
إذه ك–ك هلب–حث    كو –  ك هللغةا لكو عدن هلفهن قد إؤدوي به إلى هق ب–س  علع ��–ت ن علق��ة
له– ب–لبحث عقد  كعك    –قضة   – –. علعلو هذه  – جعل حج–زي إقعل  " عل��ك إص��ل هلب��–حث
إل��ى ه��ذه هلعض��عح إنو ف��ي  رحل��ة   قدو ��ة  ��ك هلبح��ث"، عه��ذه ب–لفع��ل ن إك��عك ف��ي هلبدهإ��ة عهإ و ��–

في  رحلة نحقة،  ي بعد هطولع هلب–حث حعل كلو  – ُك ب في  عضععه.

 ف ع ي خلعو هلبحث  ك هل عقإدهتا ع ك هلق–ئلإك بهذه هل��ر ي  ��ذكر  ح ��د عب��د البساطة       و–
هل  عن حسكا إذ ج–ء عل��ى لس��– ه  " لإ��س  ��ك هللئ��ق عن  ��ك هل قب��عل  ك إق��عن هلب��–حث ب عقإ��د
هلبح��ث عك ��–ب ه بطرإق��ة غإ��ر  فهع ��ة ح و��ى لز لئ��ه ف��ي  ف��س هل خصو��ص". ف��إذه ك��–ك هلبح��ث
هل عقو��د ن ُإفه��ن ف��ي هل خصو�ص هلعهح��د، فكإ��ف إ ك��ك  ك إفه ��ه هلق��–رئ إذه ك�–ك بعإ��ده ع��ك ذل��ك

هل خصوص؟

ل علإ��ه ف��ي هلك –ب�ة هلعل إ��ة ه��ع هس� خدهن هلس��لعب هل ب–ش�ر هلعهض��ح ل و��ه    إكو هلس–س هل ععو
 ك��مر  ��أمإره ع دق ف��ي إب��رهز هل ع ��ى هل قص��عد. عب ع��بإر آخ��ر  ق��عل إكو هلس��لعب هلعل ��ي إ بغ��ي
 ك إكعك بعإده عك هلخإ–ل عهللف–  هلغرإبةا لكو ه��ذه ن إ  –ش�ى عطبإع�ة هلبح�عث هلك–دإ إ�ة،

ع –دهن هل ر كذلك، فعلى هلط–لب – ك – إقعل  ح د شلبي –  ك إعرف جإوده 

كيف ُتختار الكلمات.-
كيف ُتنّظم الكلمات في جمل.-
كيف تتكّون من الجمل العبارات والمقالت. -
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أ- الكلمات: 

إكو  إو��ة لغ��ة  ��ك هللغ��–ت   ��عفور عل��ى ع��دد ك��بإر ج��دوه  ��ك هلكل ��–ت  ع هل ف���ردهت، فعل��ى    
هلب–حث إذك  ك إعرف جإوده كإف إخ –ر هلكل –ت هل  –سبة لبحمه  ��ك ه��ذه هلك��نو هلك��بإر. ع ��زدهد
حدوة هذه هل شكلة ل و–  علن  كو هللغة هلعربإة هي لغة  رهدفا  ي ُإعبور عك هل ع ى هلعهحد بع��دوة
 لف���– . ع ��–دهن هل ���ر ك��ذلك، فعل���ى هلط���–لب  ك إ  ق��ي  ���– إخ���دن  عض���ععه لكو هل��� رهدف لإ���س
 طلق– في هلحقإقةا ع ك هل ملة على ذلك  ذكر على سبإل هل م–ل ن هلحصر هلفع�–ل هل –لإ��ة 
( ��–ت،  ��عفي، هسُ ش��هد، ه  ح��ر، ُق ��ل، هغ إ��ل...) كلوه��–  ��دلو عل��ى  ف–رق��ة هلحإ��–ة، فه��ذه هل ع ��ى
 ش�� رك بإ��ك ه��ذه هلكل ��–ت عه��ع  ��– ُإطل��ق علإ��ه ب��–ل ع ى هلس��–س، علك��ك ك��لو كل ��ة  ��ك ه��ذه

هلكل –ت هلس–بقة هلذكر  ح ل في طإو– ه–  دلعن م– عإ–  ع إض–فإ–. 

– إل – ��– عهس��ع–     عل ف–دي هلخلط بإك هذه هل عع  ك هلكل –ت إجب على هلط–لب  ك إكعك  ل و
ب–للغ��ة هل�� ي إك ��ب به��–، عف��ي ح–ل��ة إذه  ��–  ��بإوك ل��ه هلعك��س فعلإ��ه هللج��عء إل��ى هل ع��–جن هللغعإ��ة
ة ة لكو ك��لو  خصو��ص ل��دإه  ص��طلح– ه هلخ–صو�� ة عهل ع��–جن هل خ ص��ة بص��فة خ–صو�� بص��فة ع– و��

به، لذه إ عإوك على هلط–لب  ك إ قإود ب–ل عرإف–ت هنصطلحإة  كمر  ك هل عرإف–ت هللغعإة.

    ع ه ���– إك���ك  ���عع هل عرإ���ف هل���ذي إ���ع وفه هلب���–حث ف���ي بحم���ها ف���إكو هلغ���رض هلس���–س  ���ك
هس خده ه هع إزهلة هللبس في هل ع– ي   و– إج وب هلب–حمإك هلعقعع في كمإر  ك هلخط–ء. عه –
ن إ بغي  ك إفهن هلط–لب   وه بإ ك��– ه  عرإ��ف ك��لو هلكل ��–ت  ع هل ص��طلح–ت هل�� ي إع وفه��– ف��ي
بحم��ه، عهإ و ��– إك ف��ي ب–لكل ��–ت هلس–س��إة هل�� ي ه��ي ب م–ب��ة  ف– إ��ح لل��دخعل ف��ي  عض��ععه، عك��ذه
بع��ض هلكل ��–ت هل�� ي إ ك��ك  ك  ح  ��ل  ك��مر  ��ك  ع ��ىا فل ف��–دي ه��ذه هللب��س عل��ى هلط��–لب  ك

ده– ب عرإف–ت.  إزعو

هة للق–رئ بصفة ع– وة-  ه – ك– ت لغ ��ه  ع ج س��إ ه- فق��د     ل و– ك– ت هلبحعث هلعل إة  عجو
حدودت بعض هلدعرإ–ت شرعط–  عإو ة لل شر فإه–ا علعلو  هنو ه��ذه هلش��رعط  ��– عبو��ر ع ��ه  ح ��د
عب��د هل  ع��ن حس��ك بق�عله  "  ش� رط ج إ��ع هل��دعرإ–ت  ك  خل��ع هلبح��عث – هل قدو ��ة لل ش��ر فإه�–-
 ����ك هلكل ����–ت هلع– إ���ة عهلدهرج����ة، عهلهجإ ����ة (هل���� ي   ش���أ  ���ك  لق����ي مق���–ف إك)، عهل ص����طلح–ت

هل ب كرة".  س خلص  ك هذه هلكلن  كو هخ إ–ر هلكل ة إكعك عفق– لل ع–إإر هل –لإة  
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- هس ع –ل هلكل –ت هلفصإحة ن هلكل –ت هلع– إة  ع هلدهرجة.1

-  ك  كعك هللف–  سهلة عهضحة ن  به ة لكو هلكل –ت هلغ– ضة  عقود هل ع ى.2

 - عدن هس ع –ل هلكل –ت هلهجإ ة هل –شئة  ك  لقي مق–ف إك.3

- ع��دن هس�� ع –ل هل ص��طلح–ت هل ب ك��رة علع��لو ذل��ك إرج��ع إل��ى ع��دن  ع��روف هلق��–رئ عل��ى ه��ذه4
ك  ع������روف علإه������– فربو ������– إك������عك ذل������ك بص������إغة  خ������رى لكو قض������إوة  عحإ������د هل ص������طلح–ت، عهإ

هل صطلح–ت لن ُ حسن بعد ب–ل سبة للغة هلعربإة.

    ع ��– إ بغ��ي  ك  ش��إر إلإ��ه ف��ي ه��ذه هلص��دد ه��ع  كو هل قط��ة هلم– إ��ة عهلرهبع��ة  ��ذكعر –ك  إض��–
ع د  ح د شلبي، لك وه زإ–دة على ذلك إض��إف ع�دن هس�� ع –ل هلكل ��–ت هلقدإ ��ة إنو ف�ي ح�–نت
ة " كأك إكعك هلط–لب إك ب  مل عك ش–عر ق��دإن  ع ش��–عر ح��دإث  ج��دود فل  ��– ع  ��ك خ–صو
هق ب��–س بع��ض هللف��–  هل�� ي هس�� ع له– هلش��–عر". ه��ذه إع ��ي  كو طبإع��ة هلبح��ث ه��ي هل�� ي  ح��دود

 ععإة هللف–  هل ي إجب هس خده ه–.

    عب–لض��–فة إل��ى  ��– س��بق ذك��ره، ف��إكو  ح ��د ش��لبي إق��رو بع��دن هس�� خدهن هلكل ��–ت  ع هلعب��–رهت
ب–للغ��ة هلج بإ��ة إنو إذه ك��– ت  ص��طلح–ت. عفإ ��– إ علو��ق به��ذه هلخإ��رة إ بغ��ي  ك  ك��عك بس��إطة
ن  ركوب��ة، عهلش��يء  فس��ه ب–ل س��بة للكل ��–تا لكو  ه��نو خ–ص��إة     و��ع به��– ه��ي  ك  ك��عك لف ��ة
عهح��دة ن ع��دوة  لف��–  عإ وض��ح ه��ذه  ك��مر ع ��د – إ��دخل ه��ذه هل ��عع  ��ك هلكل ��–ت ف��ي هلج ��لا ف��إذه
ك��–ك هل ص��طلح هلعهح��د –  ع هلكل ��ة هلعهح��دة-  كعو ��–  ��ك ع��دوة كل ��–ت ف��إكو  ركإب��ه ف��ي ج ل��ة
 عإو ة قد إأخذ  س–حة كبإرةا عب–ل –لي قد إ عذور على هلق–رئ هلفهن   إجة ع��دن  عرف ��ه للرك��–ك
هلس–سإة هل ي  ركوبت   ه– هلج ل��ة. عه �–   س�–ءل  ��روة  خ��رى   �– ه�ي هلش�رعط هل�� ي إ بغ��ي  ك

  عفور علإه–  إوة ج لة  ك هلج ل؟ 

ب- تركيب الجمل: 

- ُ ك ب هلج ل��ة بأق�لو ع�دد   ك�ك  �ك هلكل ��–ت، علع�لو ه�ذه  �– عبو�ر ع �ه  ح �د ش�لبي بق�عله 1
"عكلو ��– هس�� طعت   ك  ض��ع  ع ��ى ف��ي م – إ��ة كل ��–ت فل  ض��عه ف��ي عش��رة ". عه��ذه إع ��ي  ك
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    هي كلو فق�رة بعل �ة  عق�ف    مول�ة ف�ي هل قط�ة ف�ي  غل�ب هلحإ�–ك،  ع ف�ي عل � ي-7
– هلف–ص��لة عهلف–ص��لة هل  قعط��ة فل إج��عز ب  ع هنس�� فه–ن ف��ي بع��ض هلحإ��–ك.   و�� هل عجو��

عضعه – على هلطلق ع د  ه–إة هلفقرة.
 ضرعرة عجعد هلربط بإك هلفقرة هلس–بقة عهلفقرة هللحقة.  -8
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