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 الباب ألاول 

 مقدمة

 تمهيد املشكلة .أ

ً  اللغت هي  فيأداة الاجطاٌ اللفظُت ٌعخخذمها ؤلاوعان للخفاعل باآلخٍش

ا. ًدخاج إلحه ٍش ا أم جدٍش ا الىاظم لالجطاٌ إلى مالحُاة ؤلاحخماعُت، إما شفٍى

واللغت  مت لالجطاٌ بين اإلاخيلم واإلاعخمع،الشفىٍت معخخذ آلاخش. واللغت

ت معخخذم ٍش ص  0202خير ) ها كالسئ. وفلا إلالالجطاٌ بين الياجب واللا تالخدٍش

ا أم ن وظُفت اللغت هي آداة اجطاٌ ؤلاوعان، إما ( أ01 ا. رهش خير شفٍى ٍش جدٍش

ت هي خير غآداة أخشي لالجطاٌ، ولىً الل أن ؤلاوعان ٌعخخذم( 74ص  0202)

 .أداة الاجطاٌ مً آلاخش

اللغت بعذ حعلم اللغت ألام، ًخعلم ؤلاوعان اللغت الثاهُت أي ألاحىبُت. 

تى ًدطلها  ٌعخخذمها حمُع اإلاجخمعالثاهُت هي لغت 
ّ
ت فيأي لغت أل ُّ . خُاة الُىم

اللغت  ذاسط الشظمُت أو غير الشظمُت. إرنإلاا فيمً اإلامىً ًدطلها ؤلاوعان 

 الثاهُت عىذ اإلاجخمع ؤلاهذوهِس ي. لغتالعشبُت هي 

يّل ل العالم، ألنها معخخذمت فيلغت الاجداد للمعلمين  اللغت العشبُت هي

 الاظالم ومياهتها ولغت اللشآن فيعبادة 
ّ
ت . ألّن حعل ُّ في خاحت  إلى م اللغت العشب

الذًيُت  حعّممهذف اإلاذاسط ب في الغت العشبُت جيىن مادة واحبت، فعبادة 

 ؤلاظالمُت.

حعلُم  في( أن الىفاءة اللغىٍت 0ص  0202مىسادي،  فيرهش الفىصان )

عىاضش اللغت العشبُت  ( اظدُعاب0، وهي ت أكعاماللغت العشبُت جىلعم إلى زالز

الاجطاٌ الفعالي  في( اظخخذام اللغت 0مجها أضىاث ومفشداث وعباساث وجشاهُب و

 ألادبُت وألاخالق والفىىن.وفياس واللُم ألا  ( فهم الثلافت العشبُت إما م2ًو
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. سحاء إلى اإلاثاٌ، ٌعخىعب حمُع الخالمُز على الىفاءاث الثالر العابلت

 الخالمُزوان أهثر ظت اللبلُت إلى اإلاعلم والخالمُز، باإلاالخ كمذ الباخثت بعذ ولىً

اللغت  فيحعلُم بىاء الجمل العشبُت.  ًشي الخالمُز أن  فيبطعىبت  ونٌشعش 

ب بيّ لىً العشبُت أظالُب وكىاعذ هثيرة ومخىىعت ختى ًطعب علحهم فهمها.  ن َو

 تداخلُ تا عامل، َمعىاملالاللغت العشبُت ضعبت بأن فحها بعض  إّن  (0200)

حخىاب عً شير آساء اإلاجخمع  با)العىائف اإلاعشوفت( ح تخاسحُ ت)الىفغ( وعامل

مها فيت ظهل لغت اللغت العشبُت أّن  مع اللغت العشبُت.أو باحخىاب عً اللشآن 
ّ
. حعل

تى حعخفاد بأهثر اللغاث وخُذة وواخذة مً  ( إنها72ص  0202كاٌ مجُب )
ّ
أل

 العالم. فيألاخشي مً اللغت 

ذ ب
ّ
زٍ جؤه ت الّعّخت  غت العشبُتلمىكع الَو ُّ تى هي مً إخذي اللغت الّشظم

ّ
أل

ت لها . ألّن 0747مىز ظىت  ألامم اإلاخدذة فياإلاعخعملت  ُّ هاظم هثُيرة  اللغت العشب

ت العالم، في ُّ ٌ ال في وحعخخذم واللغت الّشظم لبالششق ألاوظغ  العالم ذو ا ُأفٍش

ذٍ . (0200الشمالُت )أضاسي، 
ّ
ن اللغت ( أ74ص  0202مجُب )ورلً الشأي ًؤه

ت العشبُت  ُّ اج
ّ
ت. جيىن واللغت الّذولُت الث وعخيبغ أّن  زلًولبعذ اللغت ؤلاهجليًز

ت لِعذ ضعبت لىا عخلُلت اللغت ال ُّ مها فيشب
ّ
ت اللغتواهذ لى و . حعل ُّ لِعذ  العشب

وبمعشفت اإلاىاكع الّعابلت وعلُىا أن الهجعل ، أو اللغت ألاولى لىا مألا لغت ال

  فيالحىاحض 
ّ
ُّ م حعل  ت.اللغت العشب

م اللغت. فيإّن اظدُعاب اإلافشداث له دوس مهّم  
ّ
اإلافشداث اظدُعاب و  حعل

 
ّ
غان )وفلا ه .ت مهاسة اللغت للىسيُّ وهّم  حىدة ش علىًؤز ( 0ص  0794ما كاٌ جاَس

ت إن حىدة م اإلاهاسة اللغٍى
ّ
تى ًملىها الىسيُّ ىّم ب جخعل

ّ
 هثرث .ت وحىدة اإلافشداث أل

يىن ماَشا ت. ىٍّ اللغفضادث اإلاهاسة اإلافشداث  باظدُعاب  فيًىخاللغت ال  فيٍو

ب مً الجمل فيخخذمت عاإلا واللغت فلغ، اإلافشداث
ّ
ت جتره ُّ ومً . أوشعخىا الُىم

تى ً
ّ
جعل حاإلافشداث أل ب ٍو

ّ
ملت مفُذة مّخطلت ملىها الىاظم البّذ علُه أن ًشج

طاٌ حُذا
ّ
 .لالج
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تى وعخخذمها اللغت
ّ
جترهب مً الجمل، إما مً الحُاة الُىمُت  في أل

اللغت العشبُت،  فيغير رلً.  وأألامش  وأالعلب  وأؤلاحابت  وأالبُان  وأألاظئلت 

ر مً الجملت العشبُت يمً اللغت ؤلاهذوهِعُت. هثجمخلً الجملت أظالُب مخخلفت 

. َزا َى فشق عجُب للخالمُز عىذ حعلُم اللغت العشبُت. الفعل زّم الفاعل جلّذم

، ولزالًألنهم ًطعب علحهم جشهُب اليلمت إلى الجملت اإلافُذة الصحُدت. 

حعلُم  فياخخُاس الىظُلت الخعلُمُت اإلاىاظبت  فيإبذاعُت اإلاعلم م إلى ًدخاج الخعل

 حعلُم ضىاعت الجملت العشبُت البعُعت. فياللغت العشبُت خاضت 

تى حعاعذ الَىان حاهب مً 
ّ
هّجاح الخعلُم وهي اظخخذام  فيجىاهب أل

 مىبع الشظالت إلى مخلّلى بين الاجطاٌ، أي واظعت وظُلت. الىظُلت هي معاس 

 تاإلاىاظبالىظُلت  أو أن ًجعل بذ للمعلم أن ًخخاس ال (. 7ص  0200صمان، )

 ها كالإلا فهم اإلاىاد الخعلُمُت. وفلا فيبالىظش إلى الحاٌ والعُاق لعهىلت الخالمُز 

ت الخعلُم،عم في ن( أ024ص  0200حماسة وصًٍ ) ُّ ٍيىن خضىس الىظُلت مهم و  ل

 .خال ليل مشيلت الخعلُم

معلم اللغت العشبُت أن ًلذس الخالمُز على جىمُت معشفتهم وّل  ًشحى

ججذ الباخثت أن الخالمُز ٌشعشون  ولىًاظخخذام اللغت.  فيومهاستهم ومىكفهم 

. َىان مشيلت أي اخخالف بين بعُعتال الاظمُت بطعىبت في حعلُم هخابت الجملت

جشهُب اإلافشداث أو أظالُب اللغت العشبُت واللغت ؤلاهذوهِعُت. ضعىبتهم جلع في 

. هما شعش الخالمُز الفطل العاشش يلماث ختى جيىن حملت مفُذة صحُدتال

ت .باهذوهج 0ت ُظالمُت الحيىمؤلا  باإلاذسظت العالُت
ّ
 جلً الحالت حعّبب على كل

 مً الىدُجتلخالمُز الفطل العاشش  ىطف العىتب الامخدان هدُجت مخىظغ

 ًيىن  ،جلً خىاضل اإلاالخضت بىاء على.  41أكّل مً  10اللُاظُت اإلالّشسة أي 

 . مشيلت في حعلُم اللغت العشبُت َزٍ الحالت

 إرا وضعُت العابلت خزٌ احضعالباخثت  ثشعش  هظشا إلى البُان العابم،

ذبالباخثت هي ظالبت  ألن دائما. ت أن جلىم الباخث لعم حعلُم اللغت العشبُت فتًر
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ضعىبت  إكامت ججشبت البدث لحّل لها َذف وهي اإلاشيلت العابلت، عً البدث 

الخعلُم التى أضابذ الخالمُز وهي ضىاعت الجملت العشبُت البعُعت. واعلم أن 

الىظُلت حععى الباخثت أن ججعل حعلُم الخالمُز.  على عملُت الىظُلت جؤزش 

ماحعلُم اللغت العشبُت.  فيالخعلُمُت لعهىلت الخالمُز  ُّ مهاسة الخالمُز  تترجلُل الظ

 ضىاعت الجملت العشبُت البعُعت. في

تي الىظائل اإلاىاظبت هي وظائل
ّ
ن يُمال على كعمين اإلاخ ، ٌعنى جدعين ال

وفً وعاظف وخُاٌ. واإلاخ  ل إلى إبذاعُتُوعشف أن اإلاخ ألاًمً ًم هما .الِعيرو 

جُت و جدلُلومىعلُت و  ًتعذدت و ٍىلغل إلى ُالشماٌ ًم كعمين  إجداد مً. ُتجذٍس

مها 
ّ
تي حعل

ّ
 .أهثر عالم في راهشتهاالخالمُز اإلاخ جطّير اإلاىاد أل

عالوة على رلً، جبذو أن الىظُلت اإلاىاظبت للخالمُز اإلابخذئين هي وظُلت 

مالفي  باإلالل ت، ختى ال ٌشعشونُلعب
ّ
َزا  فيالىظُلت اإلاعخخذمت . واإلاشاد خعل

. َزٍ الىظُلت ًلشسَا العالم ختى جىاٌ دسحت Logico Piccoloلعبت  البدث هي

Worlddidac Silver Award (.0227، فغى)دً 0777ظىت  في 

حعلُم ضىاعت  فيَذف اظخخذام الىظُلت الخعلُمُت َى لعهىلت الخالمُز 

 لت، ًلعب الخالمُز باظخخذام اللىح ووسكتَزٍ الىظُ فيالجملت البعُعت. 

لت اظخخذامها ظهلت. ختى ين والِعيرُمال الطىس اإلالىهت ختى جدفض إلى اإلاخ . ظٍش

مً ول ظؤاٌ  ز معشوسا، فهم ًخفىشون ؤلاحابتُمججعل الىظُلت ول الخال 

 ةًفدش الخالمُز ؤلاحابت أهفعهم بمعاعذفضال عً رلً بىاظغ َزٍ اللعبت. 

ع  فيمُز حعاعذ الخال . َزٍ العملُت في وساء ضفدت العؤاٌ  مفخاح ؤلاحابت حعَش

لت   ضىاعت الجملت العشبُت البعُعت.فهم ظٍش

بدث عً فعالُت لإكامت ا فيالبُان العابم، جشغب الباخثت  وّل  بىاء على

جشكُت مهاسة هخابت الجملت العشبُت البعُعت. يهذف َزا  في Logico Piccoloوظُلت 

البدث إلى معشفت فعالُت اظخخذام وظُلت حعلُمُت. جشحى الباخثت أن جيىن َزٍ 
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عملُت حعلُم اللغت العشبُت باإلاذسظت  فيالىظُلت بذًلت ختى ٌعخخذمها اإلاعلم 

باهذوهج. وال ًيىن حعلُم اللغت العشبُت ضعبا.  0ت ُالحيىم ؤلاظالمُت العالُت

جشكُت هىعُت حعلُم هخابت الجملت  فيمً َزا البدث أن ًيىن خير إظهام  سحاء

 م الجمل البعُعت.اى مً اظخخذالبعُعت. هما َى اإلاعشوف أن الاجطاٌ ال ًخل

 تعريف املشكلة وصياغتها .ب

 تعريف املشكلة .1

 تب وكىاعذ مخخلفت مً اللغت ؤلاهذوهِعُاللغت العشبُت أظالُ في

 حعلُم اللغت في. ولىً رلً الاخخالف ال ًيىن مشيلت هخابت الجملت فيخاضت 

العشبُت حعلُم اللغت مىاظبت بل  إرا اظخخذمىا وظُلت حعلُمُتالعشبُت 

ججذ الباخثت  ،بل بعذ إكامت اإلاالخضت اللبلُت  .(0200ب، اممخعا وظهال )َو

. بعُعتال الاظمُت أن الخالمُز ٌشعشون بطعىبت في حعلُم هخابت الجملت

َىان مشيلت أي اخخالف بين أظالُب اللغت العشبُت واللغت ؤلاهذوهِعُت. 

جيىن حملت مفُذة يلماث ختى ضعىبتهم جلع في جشهُب اإلافشداث أو ال

ظالمُت ؤلا  . هما شعش الخالمُز الفطل العاشش باإلاذسظت العالُتصحُدت

ت هدُجت مخىظغ الامخدان  .باهذوهج 0ت ُالحيىم
ّ
جلً الحالت حعّبب على كل

 10مً الىدُجت اللُاظُت اإلالّشسة أي بىطف العىت لخالمُز الفطل العاشش 

 يالباخثت حعٍشف اإلاشيلت وه، جلذم هظشا إلى جلً اإلاشيلت.  41أكّل مً 

 ُعت.البع ظمُتضىاعت الجملت الا  فيضعىبت الخالمُز 

 

 صياغة املشكلة .2

 بعذ جلذًم حعٍشف اإلاشيلت، جلذم الباخثت ضُاغت اإلاشلت هما ًلي:

 فيجشكُت مهاسة الخالمُز  في Logico Piccoloَل جىحذ فعالُت اظخخذام وظُلت 

ت هخابت الجملت ُّ  البعُعت؟ الاظم
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 أهداف البحث .ج

 بىاء على ضُاغت اإلاشيلت، جبذو أن أَذاف َزا البدث وهي هما ًلي:

 فيجشكُت مهاسة الخالمُز  في Logico Piccoloوحىد فعالُت اظخخذام وظُلت  عشفتإلا

تهخابت الجملت  ُّ   البعُعت. الاظم

 

  فوائد البحث .د

 أما فىائذ َزا البدث فهي هما ًلي:

ت .0  فائذة هظٍش

ادة اهدعاب اإلاعاسف  ت،  فيعمىما، ًفُذ َزا البدث إلى ٍص مجاٌ العلىم التربٍى

هخابت الجملت  فيلتركُت مهاسة الخالمُز  Logico Piccoloاظخخذام وظُلت  فيخاضت 

 العشبُت البعُعت.

 فائذة عملُت .0

ذ أ(  لجهضت العلىم واإلاعاسف، ًيىن َزا البدث خير إظهام لجهضت العلىم. جٍش

عملُت حعلُم اللغت العشبُت، ختى  في ٌعخخذم اإلاعلم َزٍ الىظُلت أن تالباخث

 ًلذس الخالمُز على هخابت الجملت العشبُت البعُعت.

الىظُلت لا لهُئت اإلاذساط ختى ٌعخخذم َزٍ للمذاسط، ًيىن َزا البدث حعلُب( 

 الىخابت. فيالخعلُم لتركُت مهاسة الخالمُز  فيوىظُلت بذًلت 

الجملت العشبُت الخعلُم عىذ ضىاعت  فيللخالمُز، ًيىن َزا البدث حشجُعا ج( 

 البعُعت الصحُدت والعهلت.

ع إلى ًُيىن َزا البدث حعلُلا بأن الىظُلت الجذًذة ؤلابذاعُت حشجللمعلمين، د( 

عهل على معلم حعلُم اللغت  فيالخالمُز  هخابت الجملت العشبُت البعُعت، َو

 ىظُلت.العشبُت باظخخذام ال
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جيامل اإلاعاسف واإلاهاساث، ختى ٌعخعُع  في، ًيىن َزا البدث وظُلت ينللباخثٌ( 

شعش عملُاث الخعلُم  مُذان الخعلُم، َل هي فعالُت أم  فيالباخث أن ًىظش َو

 ال.

 

 هيكال تنظيم الكتابة .ه

فها وضُاغتها وأَذاف  الباب ألاٌو ملذمت، فُه بُان جمهُذ اإلاشيلت وحعٍش

ُياٌ جىظُم الىخابت.البدث وفىائذ   البدث َو

ت عامت عً وظُلت،   Logicoالباب الثاوي إظاس هظشي، فُه دساظت هظٍش

Piccolo،  مهاسة الىخابت، الجملت البعُعت، والبدىر العابلت اإلاىاظبت، وفشضُت

 البدث.

لت البدث، الباب الثالث مىهجُت البدث، فُه جطمُم بُان عً  ظٍش

لت حمع البُاهاث   وإحشائت البدث البدثومجخمعه وعُيخه وأدواث البدث  وظٍش

 وأظلىب جدلُل البُاهاث.

، فُه جلذًم خىاضل البدث الباب الشابع خىاضل البدث ومبدثها

وضف البُاهاث وششوط الاخخباس وجدلُل البُاهاث ووضف عملُت  ىلًدخىي ع

 الخعلُم ومبدث خىاضل البدث.

وإععاء  ذًم الاظخيخاجث والاكتراخاث، فُه جلالباب الخامغ هخائج البد

اللغت العشبُت باإلاذسظت العالُت  خاث. وجلً الاكتراخت ملذمت إلاعلمالاكترا

 ت ألاولى باهذوهج والباخث الالخم.ُالحيىمألاظالمُت 


