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تهدف  الدفسا دددددة اللداليدة الف التةداس ندا ليدة الةندا  النلوة لل دة العربيدة نم تكويت المةدا ي     دف   دا  :  الملخص

ألغراض الفسا ددة، اوتو  نم مهددمها األوى  لف  م ة مةا ي ، و ما  ددةا  لك. منها  وترفم بنريرتيت، األولف: 

شدم  ) ة موودوا المةهوم(  و، ، تعرةا الادةا   اَيا    يرفم المةهوم نيها بالنريرة التم ترد بالل ة العربية،  ة ا د  ال

والثاَية: بالنريرة التم ترفم نيها بةعض الل ا  األجنةية،  ة الاددةا   و،، يعرةها الشددم  )مووددوا( المةهوم  اَيا   

(   ددةلة، تنلم مت المجيم  م يلفد دسجة: ووددوس، و ددهولة، و ددر ة  4 ما الرهدد  الثاَم مت األدا  نيتكوم مت )

 ظهر  النتائج  م ترفير النلةة الكلم لتكويت  (   10-1تكويت  دوس  المةهوم و در ة تركر ،  لف مريات ترفير مت )

(، و و يكاد يرترب مت   لف دسجة يمكت مت الناوية 9 37المةهوم كما ترفما الل ة العربية مف واد.  لف متو د) ))

(  كمدا تةيت  م جميع 40-33هددددتوع العدالم الةدال  )(  و و يرع وددددمت الم40النظريدة اللاددددوى  ليهدا، والةدال دة )

المتو ددنا  نيما يتعلب بةا لية الةنا  النلوة نم الل ة العربية نم المجا،  الةر ية و م: ووددوس تكويت المةهوم،  

(، وامترابها مت ا لف  ممة يمكت  9و دددر ة، و دددهولة تكوينا، وتركر ، مف وادددلس  لف متو دددنا  ا لف مت )

 ( 10-9(  وجميعها ترع ومت المهتوع العالم الةال  )10لةال ة )اللاوى  ليها ا

 لل ة العربية، تكويت المةا ي  ا: الةنا  النلوة،  الكلمات المفتاحية

 

The effectiveness of the grammatical structure of the Arabic language in forming 

cognitive concepts Compared to foreign languages 
 

Mohammed Elias Al Azzawi 
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Abstarct: The present study aims to test the effectiveness of the grammatical structure of 

the Arabic language in forming concepts. Avalid and reliable tool was constructed for the 

purposes of the study. It contained in its first section three concepts and three 

characteristics of each. It is presented in two ways, the first: the concept is presented in it 

in the way it appears in the Arabic language, i.e. the name of the thing (i.e. the subject of 

the concept) first, followed by the adjectives second. And the second: by the way in which 

it is presented in some foreign languages, i.e. adjectives first, followed by the concept 

(subject) thing secondly. As for the second section of the tool, it consists of (4) questions, 

which ask the respondent to specify a degree: clarity, ease, speed of conceptual image 

formation and speed of recall, on a scale of (1-10). The results showed that the students 

’overall assessment of the formation of the concept as presented by the Arabic language 

had an average of (37.9), which is close to the highest degree theoretically possible to 

obtain, which is (40). It falls within the high level of (33-40). It was also found that all 

the averages regarding the effectiveness of grammatical construction in the Arabic 

language in the sub-domains, namely: clarity of concept formation, speed, ease of 

formation, and recollection, have obtained averages higher than (9), and their proximity 

to the highest score that can be obtained (10). All fall into the high level of (9-10). 
Keywords: grammatical structure, Arabic language, cognitive concepts. 
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 المقدمة 

نهم تمث. َظاما  سمزيا        الل ة ظا ر  معرف  نريف  يتميز بها الكائت الةشددرة  ت  ددائر المالوما  األلرع

للدف،لدة والتعةير  ت األنكداس والتوا دددد.، وَرد. الاةرا  والمعداس  والمنجزا  اللجدددداسيدة مت جيد.  لر  وسغ  

كوَهدا َتداا المجتمع، َ،   َهدا تعود نم  مليدة تةدا ليدة دائريدة بدالتدل ير نم المجتمع الدرة  َتجهدا، ولدرلدن تعدف الل دة مت 

  وية األمة و رليتها وشاايتها الرومية    موع العوام. نم تلفيف 

و، يرتاددر تل ير الل ة  لف المجتمع نر)، وََما يمتف كلن التل ير ليشددم. الةرد  يجددا  لكوَها  دا   ددياغة  

العر. الةشدددرة مت لمى بلوس  المةا ي  وتازينها نم الفماو، وتكويت الشدددةكا  المةا يمية  نالمةا ي   م العنا دددر 

  وكلمدا ادداد  المةدا ي  وشددددةكداتهدا، كلمدا مكندس  (2000)مندامم، مليدة  رليدة معرنيدة يروم بهدا الةرد األوليدة نم  ة  

 الةرد مت اجرا   مليا  معرنية  رلية  كثر مت ويث الك  والنوا  

َم العر. الةشدرة ، يازم المعرنة والمةا ي  كما تةع. للتا التادوير  و التهدجي.، اللتام تةريام ما تلترناَا  

(، كمت لفيا ما،  يود ا نم مادددر   ماَة  و يكنز  نم  دددنفو   2000تا، و، يةرم  ليها جامف   ابتة )منامم،  اب

ا نم مكام مكيت، دوم  م يهددتثمر   ب. ام العر. يروم بمةا لة ما وادد.  ليا منها مع بعجددها بعجددا ومع ما  ةوياة

يف  مجدا ةة  وتادةه  ر  المعرنة الجفيف  بفوس ا لفيا مت مازوم  دابب، نينتج  ت  ر  العملية مةا ي  ومعرنة جف

 ا ا ا  لعمليا  جفيف  مت التةا . والتوليف مع الاةرا  المعرنية الهابرة، و كرا يعم. 

العر. الةشدرة  لف تنمية كاتا بشدك. ننرة و، يلتاا مت  داوةا  دوع ا،َتةا  وشدم  مت التفسيم لكيةية  

 َم المعرنم ويتهع اداس   ملية التةكير  وبهرا ينمو الجا

وبما  م اكتهدداب المةا ي  يعتمف  لف الل ة بشددك. لاأ، و َها تاتل  نم الةنا  والتركيم مت مجتمع َلف  

للر؛ نإَا ياددةه مت المةيف دسا ددة   ر  را ا،لتم  نم تكويت المةا ي  نم الةنية المعرنيةقالعرلية لدنراد النا ريت 

  الهددابرة نم مجاى الل ة ودوس ا نم  ملية التعل  والتعلي ، باددوس   امة، بل ة معينة  َ،  م ا ددتعراض الفسا ددا

وتعل  المةدا ي  باددددوس  لا ددددة يظهر  َهدا ل  تتنداوى  ةيعدة التركيدم والةندا  النلوة لل دا  و  ر  نم تعل  المةدا ي   

 وتكوينها 

  األوسبيدة مثم، نم والل دة العربيدة تاتل   ت معظ  الل دا  األلرع، كدالل دة ازَجليزيدة ومعظ  الل دا

كوَها  نفما ترفم المةهوم للمتعل  ) و الهدامع  و الراس((، نإَها ترفم ا د  الموودوا  ة المةهوم  و، ،  دوا   كام شديةا   

مث. " العفُى "     ترفم لاددددائو و و ددددا  كلن المووددددوا   ة  َها ترفم  ماديا  مث. كلمة " الةلُر "،  و مجردا  

،  ميبق   (؛ بينما َجف األمر نم بعض  المووددوا المو ددو      ددةا ،  دس ق تا ولاددائاددا  نيراى: )الةلُر: وا ددعق

،  مي ،  دس ق    :  بق الل ا  األلرع معكو دددا ؛ ويث ترفم الادددةا   لف المو دددو ، نيراى نيها ما ترجمتا: )وا دددعق

 الةلُر( 

ندا  النلوة لل دة العربيدة وا ددددتندادا َلف األدب النظرة للمةدا ي  وتكوينهدا، يمكت ا،نتراض بدلم  ةيعدة الة

يجع. تكويت المةهوم  يهددر و  ددرا و  دده. تركرا، َظرا ألَها ترفم المو ددو   و،؛ ويث تهيا لا ددية الل ة  ر  

للمتعل  تكويت  دوس  ك نية للموودوا، و و)الةلر( نم المثاى الهدابب، تتهد  بالهدر ة، والوودوس، والهدهولة نم 

المتلفا او الكاتم الف ترفيما للهددامع  و الراس( المهددتل      يلةهددها    التركر، لكوَا ملوس المووددوا الرة يهددعف

الاادددائو والادددةا  المرفمة  ت الموودددوا،  ة )المةهوم(: وا دددع،  دس ،  ميب  و م تعف  اَوية نم تكويت  

م.   مية الادوس  النهائية لا  ألم تكويت الادوس  ألة موودوا يتنلم ترفي   يةتا وبنيتا  و،،    األموس التم تعف  

نم تكويت الاددوس  النهائية لمووددوا المةهوم  ويتلرب  را نم الل ة العربية، ومف يكوم األمر ليل كرلن نيما يتعلب  

بالل ا  التم يكوم نيها ترفي  المةهوم بشدك. م اير معكوت  ما  و نم الل ة العربية،  نفما ترفم الاادائو الثاَوية  

 ية نيا  ت موووا المةهوم مة. الااائو األ ا 

ر المادة، و و    اللالة بمثاى مادة، نعنف بنا  داس  و  ماس ، يت  وودددع التادددمي  والتنةيويمكت تشدددةيا  ر

 الشم  األ  ،    يف ت باللوم المنا م 
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وبنا    لف ما ترفم، نإم الفسا دة اللالية  دو  تةلث  ر  الاا دية التم تتميز بها الل ة العربية، مهدتافمة  

يدة   لمدا بدلم الةلوا نم مجداى المةدا ي  ، تزاى ودفيثدة العهدف نم  دالمندا العربم، ومنهدا األسدم،  منهجيدة شددددةدا تجرية

سغ  وجود بعض الفسا ددا  التم تعاملس مع   دداليم تعلي  المةا ي  العلمية والرياوددية والالرية وغير ا؛ َ،  َها ل  

( نم مرجعهما  1988 دعاد  واليو د  ) م اوسد اتةلث نم دوس الةنا  الل وة نم تكويت المةا ي ، مث. الفسا دا  الت

نم الةادددد. الثدامت التم تنداولس نا لية  "  تفسيل مةدا ي  الل دة العربيدة والرياودددديدا  والعلوم والتربيدة ا،جتمدا يدة" 

( نم نعالية 1998ودسا دة سودوام ) .والرياوديا  والتربية ا،جتما ية والعلوم  . ر  تفسيل المةا ي  نم الل ا 

دوس  التعل  نم تادددويم بعض التادددوسا  الاا ةة للمةا ي  العلمية لفع المرولة از فادية، ودسا دددة  ةف الةامم 

 تمميك ال   السابع   العلمية لدع المةا يم لبعض ت ويه الةهم اللا ا التعلم نم دوس    س ا تلدام   لوب(  1999)

الرياودية لتممير الاد  األوى    ر ا دتافام دوس  التعل  نم تفسيل المةا ي   تناولسم الت (2007دسا دة وهدنم )و

المجمو ة التم دس دددس با دددتافام دوس  التعل   ت   از فادة، وكشدددةس  ت وجود نرو  دالة َوادددائيا  لاددداله

نا  األ ةاى ( التعل  مت ا لريت: بGelman, 2009ودسا ددة جلمام )المجمو ة التم دس ددس بالنريرة العادية،  

  ر ا دتافام دوس  التعل  نم التلادي. لفع  لةة الاد  التا دع (  2011للمةا ي   ودسا دة  والةة و ماس  والرنا م )

  ر ا دتراتيجية  (2012) األ دا دم نم مةلث الج رانيا، التم  الجس تعلي  المةا ي  الج رانية، ودسا دة اللراوشدة

دسا دة شدةا تجريةية  "ا ي  العلمية ومهدتوع  دا   مليا  العل  األ دا دية المما لة نم تفسيل العلوم نم اكتهداب المة

  ر ا ددتافام   ددلوبم األلعاب ولعم    (2015ودسا ددة الهددلاس )،   لف تممير الادد  الاامل األ ددا ددم نم األسدم

التم   (2016األدواس نم تنمية المةا ي  العلمية بماد  العلوم لفع  الم الادد  الثالث األ ددا ددم، ودسا ددة مشددنة )

  ر توظي  ا ددددتراتيجيدة التعل  المنعكل نم تنميدة المةدا ي  ومهداسا  التةكير التدلملم بمةلدث العلوم تنداولدس نيهدا  

(    ر ا ددتافام  َموكا دسايةر نم 2017اللياتية لفع  الةا  الادد  العاشددر األ ددا ددم نم غز ، ودسا ددة وهددت )

 دددم وميوله  َلو تعلمها نم المفاست اللكومية نم اكتهددداب المةا ي  الرياودددية لفع  لةة الاددد  الاامل األ دددا

تينهدوم نم اكتهداب المةا ي   -( التم تناوى نيها "   ر توظي  َموكا ميرى2018ملانظة َابلل  ودسا دة اللوساَم )

 Abdelkareem)الرياوية وا،وتةاظ بها لفع  مب الا  الهابع األ ا م، ودسا ة  ةف الكري  و بو جادو )

& Abu Jado, 2019     نا لية التاددددوس الةاددددرة المكاَم لتعلي  ماد  التربية ازجتما ية والو نية نم تعلي

(    ر ا ددتافام ا ددتراتيجية التعل  التوليفة لتفسيل  2020مهاسا  التةكير از ددتنةا م  ودسا ددة  ددنعة، و بو لوم )

ة  دنعا  كما  دعس بعض الفسا ا  َلف الفواى الرياودية نم تنمية المةا ي  الرياودية لفع  لةة كلية التربية نم جامع

وودع َماكا  و َظريا  لتووديه النريرة التم تتكوم نيها المةا ي   مث. دسا دا  بياجيا ونيجوتهدكم وَلينوس سو  

(New world Encyclopedia, 2017  ) 

لهدابب َم تللي. الفسا دا  الهدابرة تجع. مت الممكت الروى  م الفسا دة اللالية  دتهده  بشدم  ل  يةلث نم ا

 جو ر المشكلة التم تعالجها الفسا ة اللالية   ر المةا ي  و ممة تكوينها بنةيعة تركيم الل ة  وتمث.  موووانم 

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 تتمث. مشكلة الةلث بازجابة  ت الهؤاليت الرئيهيت التالييت:

ترفي   و انا،  لف تكويت مةهوم كلن الشم  كما  و    الشم  ) ة المو و (  و، ،    يليا  ا او، : ما   ر ترفي   

 اللاى نم الل ة العربية ومت ويث مهتوع: 

( الفسجة الكلية لتكويت المةهوم: و م وا . جمع الفسجا  الةر ية لعمليا  بنا  المةهوم و م )وووس 1)

 و ر ة و هولة تكويت  وستا نم الر ت، و هولة تركر (، كما يفسكها المجيم؟ 

 وووس  وس  المةهوم؟  ( دسجة2)

 ( دسجة  ر ة تكويت المةهوم؟3)

 ( دسجة  هولة تكويت المةهوم؟4)

 ( دسجة  هولة تركر المةهوم )مو  تازينا(؟  5)



 

 173 ملمف العزاوة و ةف الهمم الجعانر      نا لية الةنا  النلوة لل ة العربية نم تكويت المةا ي 

 

 

 

 اَياُ: ما   ر ترفي   ةا  او لاائو الشم   و، ،    يليا ترفي  المو و   لف تكويت مةهوم كلن الشم  كما  و  

    اللاى نم الل ا  األجنةية ومت ويث مهتوع:  

( الفسجة الكلية لتكويت المةهوم: و م وا . جمع الفسجا  الةر ية لعمليا  بنا  المةهوم و م وووس 1)

 ويت  وستا نم الر ت، و هولة تركر ، كما يفسكها المجيم؟ و ر ة و هولة تك

 ( دسجة وووس تكويت المةهوم؟ 2)

 ( دسجة  ر ة تكويت المةهوم؟3)

 ( دسجة  هولة تكويت المةهوم؟4)

 ( دسجة  هولة تركر المةهوم )مو  تازينا(؟  5)

   

 تعريف المصطلحات: 

مووددوا معيت مف يكوم ماديا ملهددو ددا  و    و شددم: المةهوم تكويت انتراوددم يمث.  ددوس  ك نية  ت المفهوم

مجردا ، يكوَا العر. الةشددرة مت لمى ا ددتررا  لاددائو كلن المووددوا األ ددا ددية، وا ددتةعاد الااددائو غير 

األ ددا ددية   و ا ددتررا  لاددائو  ف  مووددو ا  مف تةفو ألوى و لة ماتلةة، َ،  َا بعف تشددايو الااددائو  

ةعاد الاادائو غير األ دا دية، ويان  العر. الموووا،  و المووو ا  ومت األ دا دية المشدتركة نيما بينها وا دت

 وكلمة  و از نيت معا     ن  معيت، ويعنيها ا ما معينا  ويرمز نم الفماو  لف  يةة  وس  

: يراددف بها دمة تلفيف مممه الاددوس  الر نية لمووددوا المةهوم نم ك ت المةلوأ نم الفسا ددة  وضوووا المفهوم

 ( 10-1رات بالفسجة التم يرفس ا المةلوأ ما بيت )اللالية  وي

: يرادف بها الهدر ة التم يتمكت المةلوأ بها مت تكويت الادوس  الر نية لموودوا المةهوم   سورعة تكوين المفهوم

 ( 10-1وترات بالفسجة التم يرفس ا المةلوأ ما بيت )

هوم واَهديابية تكوينا دوم معيرا   وترات  : يرادف بها  فم الادعوبة نم تكويت موودوا المةسوهولة تكوين المفهوم

 ( 10-1بالفسجة التم يرفس ا المةلوأ ما بيت )

: يراددف بها تيهددر التركر دوم معيرا  لمووددوا المةهوم  وترات بالفسجة التم يرفس ا المةلوأ ما  سووهولة التر ر

 ( 10-1بيت )

          

 المنهجية واإلجراءات 

 

 منهج الدراسة

النريرة شددةا التجريةية نم ازجابة  ت  ددؤاى الةلث، بعف  م ت  َ فاد األدا  لتنةيرها  لف  ينة  ا ددتافمس

 مت  لةة الجامعة  ونيما يلم و   لإلجرا ا  

 العينة

(  الةا و الةة مت كلية العلوم التربوية نم جامعة الزسما   وت  التياس    لف   ات 156تللةس العينة مت )

 َجابا  لعفم اكتماى ازجابة نيها  7ا تةعف   الشعةة المتيهر   و

 

 األداة

اللر.(، و ما  ددةا  لك. منها    –الجة.  –األدا  نم مهددمها األوى  لف  م ة مةا ي   م )الةاب   اوتو 

وترفم بنريرتيت، األولف: يرفم المةهوم نيها بالنريرة التم ترد بالل ة العربية،  ة ا د  الشدم  ) ة موودوا المةهوم(  

ها بةعض الل ا  األجنةية،  ة الاددةا   و،، يعرةها الشددم    و، ، تعرةا الاددةا   اَيا   والثاَية: بالنريرة التم ترفم ني

(   ددددةلدة، تنلدم مت المجيدم  م يلدفد دسجدة:  4)مووددددوا( المةهوم  داَيدا   مدا الرهدددد  الثداَم مت األدا  نيتكوم مت )
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( ويث يشدير الرم   10-1وودوس، و دهولة، و در ة تكويت  دوس  المةهوم و در ة تركر ،  لف مريات ترفير مت )

(، و دَف 40( َلف  دَف دسجة  و م   لف دسجة يمكت اللاددوى  ليها  م )1  لف دسجة ممكنة، والرم  )( َلف  10)

 ( 4دسجة )

 كما ام المهتويا   م بالنهةة للفسجة:

   الةر ية تهاوة:  1

 (،4-1   الجعي  ) 

 (  8-5ب  المتو ) ) 

 (  10-9ا  العالم ) 

   الكلية تهاوة:2

 ( 16-4   الجعي  ) 

 (  32-17 ) )ب  المتو 

 (  40-33ا  العالم ) 

  

 صدق األداة

( مت الماتاديت نم التربية 5ا دتارا الادف  الظا رة لإل دتةاَة بعرودها  لف لجنة تلكي  مؤلةة مت )

 و ل  النةل والل ة العربية و  اليةها

 

 الثبات 

كلية العلوم  ةو يت  لف  ينة مت  لةة دددد ا ددددتارا الثةا  بنريرة تنةيب وَ اد  تنةيب از ددددتةاَة بعف ا

 1 (  )مللب  88مت لداسا  يندة الةلدث  ومدف بل  معدامد. الثةدا  )  20التربويدة نم جدامعدة الزسمدا ، بل   دفد  نراد دا  

 األدا ( 

 

 الوسائل اإلحصائية: 

التةاس ) ( للعينا  المترابنة، للمراسَة بيت متو دنا  دسجا  النلةة التم ا دتافم ازوادا  الو دةم، و

 نيها مرفاس تل ير ا لوبم ترفي  المةا ي : كما  م نم الل ة العربية ونم بعض الل ا  األجنةية  مفسوا

 

 النتائج 
الكلية ومكوَاتها  وازَلرانا  المعياسية لةا لية الةنا  الل وة نم الفسجة    المتو دددنا  ظهر  النتائج  م    

نم تكويت المةهوم و م: ووددوس تكويت الاددوس  و ددهولة و ددر ة تكوينها و ددر ة تركر ا، نم كم النو يت  و 

 النموكجيت: العربم واألجنةم كما  و مةيت نم الجفوى التالم:             

وس تكويت الاددوس  و ددهولة  (: المتو ددنا  وازَلرانا  المعياسية لةا لية الةنا  الل وة ومكوَاتا )وودد 1جفوى )

 و ر ة تكوينها و ر ة تركر ا(

الةنا  الل وة 

 ومكوَاتا 

 ية اللغات األجنب اللغة العربية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي 

 6 2 1 6 49 0 4 9 الوووس  

 0 2 3 6 8 0 3 9 الهر ة   

 2 2 5 6 66 0 5 9 الههولة   

 4 2 9 6 42 0 8 9 التركر  

 2 2 9 25 54 0 9 37 الفسجة الكلية 
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 ونيما يلم ازجابة  ت   ةلة الفسا ة: 

 

الفسجة الكلية لتكويت المةهوم مت ويث: ووددوس و ددر ة و ددهولة تكويت  : "ما مهددتوع  اإلجابة عن السوولاا األوا

 "العربية؟ وستا نم ك ت المهتجيم، و هولة تركر  نم الل ة 

النلةدة الكلم لتكويت المةهوم كمدا تردفمدا الل دة العربيدة مدف واددددد.  لف    تردفير(  م  1يموظ مت الجدفوى )

(  و و  40(، و و يكاد يرترب مت   لف دسجة يمكت مت الناوية النظرية اللاددوى  ليها، والةال ة )9 37متو دد) ))

 ( 40-33يرع ومت المهتوع العالم الةال  )

الفسجا  الةر ية لتكويت المةهوم  ( و م: ما مهتوع  5،  4،  3،  2جابة  ت األ ةلة الةر ية )اما بالنهةة لإل

 نم ك. مت: وووس و ر ة و هولة تكويت  وستا نم ك ت المهتجيم، و هولة تركر ، نم الل ة العربية؟

م المجدا،   يموظ مت الجدفوى  م جميع المتو ددددندا  نيمدا يتعلب بةدا ليدة الةندا  النلوة نم الل دة العربيدة ن

تكويت المةهوم، و ددر ة، و ددهولة تكوينا، وتركر ، مف واددلس  لف متو ددنا  ا لف مت   ووددوسالةر ية و م: 

- 9(  وجميعها ترع وددمت المهددتوع العالم الةال  )10(، وامترابها مت ا لف  ممة يمكت اللاددوى  ليها الةال ة )9)

10 ) 

 

لية والفسجا  الةر ية لتكويت المةهوم مت ويث: وودوس و در ة الفسجة الك: "ما مهدتوع  اإلجابة عن السولاا الثاني

 "و هولة تكويت  وستا نم ك ت المهتجيم، و هولة تركر  كما  و نم بعض الل ا  األجنةية؟

( ام متو د) دسجا  ترفير النلةة الكلم لتكويت المةهوم كما ترفما  1تةيت المتو دنا  الواسد  نم الجفوى )

(  كمدا يموظ  م الةر  بيت  32-17(، و و يرع وددددمت المهددددتوع المتو دددد) )9 25)  بعض الل دا  األجنةيدة يةل 

 ( 12المتو نيت كةير جفا، ويث يةل  )

وودوس و در ة و دهولة تكويت  دوستا نم ك ت  ما بالنهدةة لمتو دنا  المجا،  الةر ية األسبعة و م:  

 ( 8-5المتو ) الةال  )( وبعض الكهوس العشرية  و م ترع ومت المهتوع 6بل س ) نرف،  المهتجيم

وبا تافام التةاس ) ( زلتةاس د،لة الةرو  بيت المتو نا  لك. مت: متو ) الفسجة الكلية، ومتو نا     

دسجا  ك. مت الوووس والهر ة و هولة تكويت المةهوم وتركر  نم الل ة العربية بما يرابلها نم الل ا  األلرع،  

(، ويث بل س مي  ) (  لف التوالم و م:  5 0اائية  نف مهتوع  م. مت ) ظهر  النتائج  م الةرو  كا  د،لة او

(42 23،13 94 ،17 10 ،17 71 ،14  63 ) 

 

 االستنتاج 

َم الةنا  النلوة لل ة العربية، الرة يترفم نيا المو ددو   لف الاددةا  التم يلملها، يهددا ف بفسجة  كةر 

ة وتيهددير التركر، بفسجة  نجدد. مما  و  ليا اللاى نم  لف تكويت المةا ي  مت ويث الووددوس والهددهولة والهددر 

بعض الل دا  التم يكوم نيهدا الووددددع ماتلةدا   مدا  و  ليدا نم الل دة العربيدة، مت وجهدة َظر النلةدة  وليهددددس لدفيندا 

 دسا ا  مشابهة تمكننا مت اجرا  مراسَا  بيت َتائج الفسا ة اللالية وتلن الفسا ا  

الةرو  الكةير  التم ظهر ، مف يعود جز  منها الف كوم المجيةيت  رب    وكةاوثيت موودو ييت َروى، َم

الفسا دة   تو دممع  م َظريا  تكويت المةا ي  والمننب والاةرا  ازمةريرية تشدير الف ما يف    ر  النتيجة  ولرلن 

الرع، بازوددانة  اللالية بإورا  مث.  ر  الفسا ددة  لف  ينا  مت نةا  ماتلةة مت المجتمع، ونم مجتمعا   ربية

 الف مجتمعا  اجنةية ،لتةاس  لة ما تو لس اليا الفسا ة اللالية مت َتائج 

 

 التوصيات والتطبيقات 

 اجرا  المزيف مت الةلوا  ت دوس الل ة نم تكويت المةا ي  بلَوا ها الماتلةة العلمية والرياوية والةنية   1
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العربيدة بل دا  اجنةيدة الرع تشددددابدا نم بندائهدا النلوة الل دة  اجرا  دسا ددددا  ترداسم تكويت المةدا ي  نم الل دة    2

 العربية 

ا ددددتثماس ما تتميز با الل ة العربية نم مجاى تكويت المةا ي  وبنائها نم تفسيم المتعلميت  لف ا،ناد  مت  ا نم   3

 بنا  شةكا  مةا يمية مترفمة 

 التعةير وا،بفاا واَتاا األنكاس تمكيت النلةة نم الل ة العربية وا تعما،تها نم   4
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 (1)مللب 

 تكويت  وس  األشيا  نم  ك اَنا 

 

   زا َا النلةة: 

:  األولفام:  تهف   ر  الفسا ة الكش   ت مفع وووس تكويت الاوس الر نية  ت األشيا  نم  ك اَنا  نفما َهتافم الل ة لو   تلن األشيا   وتوجف  ريرت

 : و م ترفي  "األو ا "  و، ،    يليها" الشم  َةها   والثاَية"  و، ،    يليا  و انا؛ و م ترفي  "ا   الشم  

 

  م  ف  الفسا ة  و تلفيف  ة النريرتيت  م األووه واأل ه. واأل را نم تكويت  وس  األشيا  نم  ك اَنا ونم تركر ا  تركر:

 ونيما يلم مثاى  لف ك.  ريرة: 

 مزلر    جمي.  كةير الةاب:   اسم الشيء أواًل، ثم أوصافه، مثل:الطريقة األولى: تقديم "  -1

 الطريقة الثانية: تقديم أوصاف الشيء أواًل، ثم الشيء نفسه. -2

 

 المرولة الثاَية: 

 نيما يلم   ما   م ة  شيا ، معرووة مرتيت: مر  وهم النريرة األولف، ومر  وهم النريرة الثاَية 

 المنلوب: 

 األمثلة نم ك.  ريرة،    ماسم بينهما نم مفع وووس، و هولة، و ر ة تكويت" الاوس  الر نية" للشم  نم  رولنا وامكاَية تركر  امر   

 

 ترفي  "ا   الشم "  و،،    ترفي  " و انا"  النريرة األولف:

  مثلة:  

 جفيف   جمي. كةير )الةاب(:  -1

 و ر    الم     لجر   )الجة.(:   -2

 معشم    مزسوا  وا ع   .(:  )اللر -3

 

 المنلوب منن: 

ا  نم  بعف  م مر    ر  األمثلة، المنلوب  م تر   دائر  ووى الرم  الرة يعةر  ت س ين نم مفع: )وووس، و هولة، و ر ة( تكويت  وس   ر  األشي 

 (،  لما  بلم: 1ك نن وَمكاَية تركر ا نم الجفوى )

 لة والهر ة والتركر،  م  الية جفا    ( يشير َلف  م الوووس والههو10* الرم  )  

 ( يشير َلف  م الوووس والههولة والهر ة والتركر، وعيةة  1* الرم  )  

 (  دَف شم   1(   لف شم      و ) 10* و م برية األسمام تتفسا بيت ) 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وووس تكويت الاوس  الر نية 1

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  هولة تكويت الاوس  الر نية  2

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ر ة تكويت الاوس  الر نية 3

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  هولة تركر الاوس  الر نية 4

 

 ترفي  "  و ا  الشم  "  و،  ،    ترفي  " ا   الشم  "   النريرة الثاَية:

  مثلة:  

 )الةاب(   جفيف      جمي.     كةير   -1

 )الجة.(   و ر       الم     لجر   -2

 معشم    )اللر.(    مزسوا     وا ع   -3

 

 المنلوب منن: 

ا  نم  بعف  م مر    ر  األمثلة، المنلوب  م تر   دائر  ووى الرم  الرة يعةر  ت س ين نم مفع: )وووس، و هولة، و ر ة( تكويت  وس   ر  األشي 

 (،  لما  بلم: 2ك نن وَمكاَية تركر ا نم الجفوى )

 ( يشير َلف  م الوووس والههولة والهر ة والتركر،  م  الية جفا    10* الرم  )  

 ( يشير َلف  م الوووس والههولة والهر ة والتركر، وعيةة  1* الرم  )  

 (  دَف شم   1(   لف شم      و ) 10* و م برية األسمام تتفسا بيت ) 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وووس تكويت الاوس  الر نية 1

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تكويت الاوس  الر نية  هولة  2

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ر ة تكويت الاوس  الر نية 3

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  هولة تركر الاوس  الر نية 4

 

 مموظة: يرجف تفويت المعلوما  التالية للاجة الةلث َليها: 

 اَثف           جنل النالم ق النالةة: ككر             

 التااو                        المرولة الفسا ية:  نة:  ولف       اَية       الثة      سابعة      


