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 ملخص البحث: 

رررر متخليرررأميصررررا  ميرررالمتخصصوننرررالمرررر متخصاايررررأماالرررؤمتخرررفي م لمتخصل ررر متخص اررررر م

اررريلمتخفص يرررأمتخصفلسيرررأمتخيرررل إلمتخصررر مصنرررلماخرررةمتخسصررراإماتينرررللمتخصرررلإلماخرررةم  رررلم

ماص ثامتخص لؤمتخص ار .تخصص لؤميأو م ش لاًلمصصالاإلم

ٍضما فرررل ماتارررام يرررامصررراااليرررامرلخصصأصرررلمرررر ماتارررامص لررريؤمتخصيرررل يؤمتخف ايرررأميسرررإم فرررام

ا  رررإتلمتخص لررريؤمص صصرررإمالرررةمف رررلمشررر المصفررراماليرررصصاتا مرررر مصررر تلمرليررريأمتخصإايرررأم

اخررررةمتفويررررلضمصيررررصالمص نرررريللؤمتخص لاصررررللماررررإلمتخصا يرررر مالررررةمصاخيررررإ لمصصررررلم إلم

مريلل.

اررررلمص  يرررر مت  ررررإتلماتخص  رررر م لمصررررإاي مصيررررل يؤمتخ اتاررررإمتخف ايررررأمصررررلم تلما يررررإتًم

سلفرررريما ييرررر  ماتفصلررررل مماخررررةتخصرررر مص صررررل ممتخولنررررأمال صيررررليمتخصيررررل يؤمتخف ايررررأ

خصي يررررلمص لرررريؤمتخصيررررل يؤ ماارررر خ مي ررررالمفسررررل م يررررلخييماتيررررصاتصيسيللمصإاييرررريأم إيثررررأم

تخص لررريؤميرررراصا مافسرررل متخ اي ررررأ ما م لمتخ اي رررأمتخيررررإيإلمصيرررص يام لمص ررررلخ م ثيررراتًمصررررلم

متخ ناامر متخصفل  ماض لمتخ لاأمان ااأمتخ صليمتخصإاي . اسام

خرررر تمصصضرررر متخ لسررررأماخررررةمتيررررص صللم ات رررر ماتيررررصاتصيسيللما يررررلخييمصإاييرررريأم إيثررررأم

خررررإلمتخ لاررررأماصفصيررررأمصررررإاي متخ اتاررررإمتخف ايررررأمالثررررلالمتخإتر يررررأممر لخررررأمررررر مصسررررلل

ماإاتصلؤمالةمتخصي يا.

فررررةمص اريررررأميررررصؤمص ايا ررررلمضررررصلمتخال رررر م لمتخف ايررررأمتخافل يررررأمص صصررررإمالررررةماايررررالم

 ررر متخصا لرررأمتخ يررريأمتخ ا يرررأمماخرررةم اارررامصات رررلم(ايلسيرررا)اارررإمايرررصللممصات رررلمافل يرررأ

مللمتخصلإيأماصا لأمتخ صليللمتخصساإل.اصا لأمصلماالمتخ صليللماصا لأمتخ صلي

  صيررررأمت صيررررليمتخصيررررل يؤمتخف ايررررأماتخيررررصللمتخصصيرررر لمماخررررةمص ارررررأمتخا رررر ميلررررإل

ايفلرررررلماص افرررررللمتخصيلررررراؤمات صيرررررلاللماصات للرررررلماو اتصلرررررلماصات رررررلمص خلصيلررررراؤم

تخف ايررررأمتخافل يررررأماصالإ لررررلمافصررررل  متخصررررإاي ممل ماررررر اتخ اتصررررلمتخصرررر ثالمررررر مص لصلررررم

م.ريلل

مخل ل صيلمالةمصإاي مصلإلمتخ اتاإمتخف ايأ.مآصلم لمي الم  تمصايفلًم

م

ماصلمهللامتخصاري م

م

م

م
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Abstract: 

Specialists in education and psychology see that the cognitive lag in the 

language is divided between the prevailing methodological stereotyping that 

reaches stagnation and the delivery of material to the learner's mind takes 

divergent forms, and cognitive learning falters. 

Therefore, the contemplator in teaching grammatical concepts finds an 

unsatisfactory reality, and there is a constant complaint about it. The 

philosophy of the school and the goals of education still depend on 

transferring information rather than focusing on generating it, which led to a 

low level of achievement in it. 

It is noted that teaching grammatical concepts is still far from achieving the 

goals of acquiring grammatical concepts that need a functional aspect and 

adopting modern teaching methods and strategies to activate the teaching of 

ideas. Thus the success of education is linked to the success of the technique, 

as the right way can address many of the shortcomings in curricula, students' 

weaknesses, and the difficulty of the textbook. 

Therefore, it becomes clear the need to use effective modern teaching 

methods, strategies and methods in grammar teaching to stimulate students' 

motivation and develop their thinking abilities. 

The researcher believes that the constructivist theory depends on cognitive 

structures that are developed within structural stages. Piaget divided it into 

four stages: the sensorimotor stage, the pre-operational stage, the physical 

operations stage, and the abstract operations stage. 

The research aims to know the importance of acquiring grammatical concepts, 

the distinctive features of the idea, the components of the idea, their 

acquisition, stages, steps, stages of formation, and the factors affecting their 

learning, according to the constructivist theory principles and teaching 

models. 

I hope this is clear to those who teach grammar. 

 

It is God reconciled 
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 مشكلة البحث:

تخصصوننالمر متخصاايأماالؤمتخفي متخص ار مياالم لمتخض لمتخص ار مي المر مث ثأمصسلاللمم

ما  مالةمتخف امتآلص :م

متخصسللمت ال:متخص ليؤمتخيل إمي إيماخةمناامصلمتخسصاإمر مت يلايمات إاتل.م

 لؤما مينلما ضللماخةمتخص  يإمر متخصاالممتخصسللمتخثلف :مصصفا مت ش للمر متينللمتخصلإلمخ  لمتخصص

متخص ليص .م

متخصسللمتخثلخ :مض لمتخيلؤمتخفلص مالمص ثامتخص لؤمتخص ار مر متخليأ.م

ا لم  همتخصسلاللمص إيماخةمتإل ال متخ لص ماتاليصف تلمتخ  ل مصّصلميس لمتخصص لؤميي ام لمتخليأمم

م(.42م 2004ا ٌاماصيٌ مالميص لمتخياامر م اصلاام)تخييلييأ م

صش  صامتخص ليصيأممايالمتخ ثيام لمتخف امتخ اا ماانيامصلإلمإاتييأما  إمراا متخليأمتخ اايأم

صص إإل مرصفللميوصمتالاإتإمتخف ايمخصإّا متخليأمتخ اايأماتخ يليللمتخاتسيمصاترا لمريا م صلم لمم

إمالم ات  متخصإاي ممتخصفل م  يلفلًمي الم يامص  ؤمخلصص لؤ م صلمالمففيةمض لمتخصص لصيلمتخصصاخ

م(م313 م2005تخص صصإلمر مصإاي مصلإلمتخف اماراااامت والم)ااإمتخللإيماآواال م

صلإلمتخف اميالم لمتخص ييللمتخص ليصيأمصلم تخلما يإلمالمص  ي مت  إتلمماتخصصلاامخصإاي م

تخف ايأمر مممتخصاسالمصلمتخص ليؤ م المصلإلمتخف امص صل ماخةمسلفيمصا يي مص ليص مخصثايلمتخصيل يؤم

   لفلؤم المتخصيلاؤمتخف ايميصثلمتخناالمتخ  فيأمخلا ييأمتخص مص إيماخةمص ارأمتخصيلاؤمتخإالخ مم

تخص ليصيأمصلمصإاي مصلإلمتخف ا.مماتخص سص  مخ خ متخ ات  متخص صصإلمر متخص ليؤمالص   مت  إتلم

م(.59 م2013) تياماإتول م

ولنأمصلمتخيلؤمصص فامصلمتاليص اتءماتخص ليلمالةما  مصلمما اي أمتخصيل يؤمتخف ايأمصص ليماإالم

 اميل إمر مت يلايمتخص ليإيمتخص صصإمالةمتخصل يلماتخ ي  مخ تمفالمتخض لماتض لًمر مت صيليمم

م(.19 م2015تخصيل يؤمتخف ايأمتخ يميف   مالةماإؤمتص لفيأمص  ي م خ مصلمتخصص لؤ.م)تخصصيص  م

فسل متخص ليؤمياصا ماخةم إم ايامافسل متخ اي أم الم يلمتخ اي أمي لخ ممصّصلمص إؤميالمتخال  م لم

تخ ثيامصلمتخ ناامر متخصفل ماض لمتخصص لصيلمان ااأمتخ صليمتخصإاي متخص اا.مصلم فلمصاا مم

خفلمتخ لسأماخةمتاصصلإمتيصاتصيسيللما يلخييمصإايييأم إيثأمر ّلخأمر مصسللمصإاي متخف امخلصيليمم

م(.م11 م2003 لمر متخ ات  متخص صصإل.م)نااي مالةمتخ نااماتخض

صّصلمص إؤميالمتخال  متاصصلإمتخف ايأمتخافل يأم افللمصصثلما يأماتض أمصصصثلمر مونل صمصل مم

متخف ايأمتخص صصإلمالةمصسصااأمصلمتخص لييامتخص مصش لم يللمتخصص لؤمااصصلل.م

م

م
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 أهمية البحث:

 ثيامصلمصسلاللمتخ يللماصفللمتخصاايأماتخص ليؤما  ممتلمتخص اامتخ لنلمتخ يميشلإهمتخ لخؤمشصلمتخ

تخفاتلمت يلييأمخل تمتخص اا.مخ تمشلإمتخصسللمتخصااايمتخصسإيإمر مافلناهماصيصايلصامتخصوصليأمم

م(.185 م2005خصات اأمصص لاللم  تمتخ نا.م)شااماآواال م

 صيصللمالةموإصأمتخصص لؤمماصّصلمالمش مريام لمتخصاايأمتخص لنالمسلءلماايل لما يلخييمخؤمص صنام 

تخ يلاماصاا  مماصصلايصامتخا ييأ.مالم إلماخةمتخصيلالما يلإلمص لاصلصاماص لاراماارام يليصا.م)

م(.13 م2011

اصاسامخامخص إيلمشونيصامايلا ا ماصلّ ءمخامماتخصاايأماصيلاصللمتخ إي ماصليأمصأثيامر متخصص لؤم

م(.5 م2006خص لؤ.م) لرل متخاي متخصااايمتخصفلييمخص  ي م انةمإاسأمصلمتم

الياميالمتخال  م لمتخصيصسإتلمر متخصاايأمتخص لنالم و لمالةمالص للمصوييلمتخيلايللمصلمم

و لمتال صصلؤماامإل يلاامتخص لالماتخصيل يؤماتخص لاصللماتخ يؤمصلمو لمصفصيأم ر لاهماص ايإهمم

صلمصلمو لمصيلالامصام ص  اممالخوااتلماتالصسل للمتخ إيثأ ماتخلإلمت يل م امااإتإهمتخصص ل

م(.19 م2013اتخصسصصامتخ يمي يشمريا.م) تياماإتول م

ااإم ّاؤمهللامص لخةمتإلفيللمالخليأماصي همالميل امتخصولاالل ماللمص لخة:م))ول متإلفيللمالّصامم

م(.مم4-3تخايلل((.م)تخا صل:م

آلمصي يامت صأما إتلمتخص ايامالممرلخليأمص إيمإااتًم اياتًمر م يللمت صأ م فللماالءمتخي اما  مصا

م(.18 م2004ا ليصللماتخ يل مالمشونيصللماصاتثلل.م)تخات ل  م

 صلم لمالخي امماتخليأمخللما ييأمر ايأماايفلصلما اأما يإلمر ميص لمخلي امتخص ايامصلم يامخيأ م

مص لامتص لفيللمتالفيللماش لمسل .م

ص اّاماّصلميساإماامصلم ر لاماخاالمتخي امخصلمواسلمتخ اتخيممخ تمرلخليأمص اإمتخي اماص لايامخيايأمم

م(.90 م2005تخليايأمتخص اال.م)انا م

اص إمتخليأمتخ اايأمصلمصيلوامتخ ايمت اخةمصلمانامصلماالمتإلي ؤ ماا إمصس ءمتإلي ؤماّ  م

 اآلمتخ ايؤمتشلالممتخ اآلمتخ ايؤمص لفصلل مااإمتفياإلمتخليأمتخ اايأما صلمتخايلخأمتخيصلايأما شلامتخ

الةمالا مخص المصلمممف لماامتخاا مت صيلممماتض أ ماللمص لخة:م))اافّامخصف يلماّيمتخ لخصيل

م(.195-192اليلٍلماااّ ٍمصايل((.م)تخش اتء:مممتخصف ايل

ف لماللممااإم  يلمتخليأمتخ اايأماصف خأما يصأمخؤمصنلللم يمخيأمصلمخيللمتخ لخؤم لمهللامص لخةم 

م(.م2خ ايؤ مر للمص لخة:م))افلم ف خفلهمااآفلًمااايلًمخ لّ ؤمص  لال((.م)يايل:متخ اآلمت

م(.م37االلم يضلً:م))ا  خ م ف خفلهم  صلًمااايلً((.م)تخااإ:م

م
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رلاصال متإلي ؤمالخليأمتاصال ماضاي م المتإلي ؤمالميص لمرلصامااّلمالخليأمتخ اايأ؛م  خ متخ اايأمم

م(.م83 م2005ت و قماتآلإتيماتخصشايا.م)تخصايسايما  صإ ما ماي ؤم فللمخيأمفشام

اايأ:مافّف ما تمصأصلُلم  همتخليأمتخشاييأ متخ ايصأ متخل ييأمماي الم)تالمسف (مصصأص ًمر مانلمتخ 

مسلفيمتخي ام صةمي لإم ي ص ماام صلؤمماسإُلمريللمصلمتخ  صأماتخإاأماتالا للماتخااأ مصلميصل مال َّ

م(.م47ف  مإ.ل متالمس لامتخي ا.م)م

خلف ام  صيأم االمإتولمصف اصأمتخليأ مرلإلااتيمر متخف امياض متخص فةمايايفاماييلاإمالةمم

م(.م11 م2015 متخصصيص متيص صللمتخليأمتيص صلاًلمن ي لًمخلصللاتلمتخليايأمت ااام)مم

اتخصيل يؤمتخف ايأمص إمص ااتًم يلييلًمخيلؤمتخف اماتيصي لاا ماص ليلللمييلاإمالةمص إيؤمتيصاتصيسيللمم

صإايييأم  ثامر لخيأ م المت صيليمتخصيل يؤمتخف ايأم صامضااايم فللمصيلاإمتخصص لؤمالةمرلؤمم

م(.م5 م2007تخف ايمخلّيأ مرإإات متخف اماإإات مصيل يصا.م)ااإمهللا متخف لؤمم

تخصسللمتخصااايمرلييللم إيثأم)ف ايللمتخص لؤ(مصُ إم يليلًمخ ات  متخصإاي ماتخص مصيصلممإمشلإمماا

صفللم ات  مافصل  مص ليصيأمصص إإل.ماص إمتخف ايأمتخافل يأمصلمتخف ايللمتخص م تإمتال صصلؤماللمم

صص لؤمصا  تًمماتاصصلإ لمر متخصإاي  م افللمص  إمالةم لمتخصص لؤمفش ماتيسلا م صلم فللمَاإَّلمتخ

م(.66 م2005خل صليأمتخص ليصيأ مات صؤمصف اا لما يييأمت صيليمتخص ارأ.م)تخ  يل  م

م

مر مضاءمصلمص إؤميص لمص إيإم  صيأمتخا  ماصلميأص :م

   صيأمتخصاايأمانيصللمتخا ي لمت يلييأمر م لمصسصصا.م .1

   صيأمتخليأماتاصال للمالخي اماتخص ايا م افللم ل المتفيلفيأ. .2

 تخليأمتخ اايأم افللمخيأمتخ اآلمتخ ايؤ.م  صيأم .3

  صيأمتخف امر متخليأمتخ اايأمخلصص لصيلم افامييلاإمتخصص لصيلمالةمص ايؤم خيفصلؤماصإايالؤمم .4

 الةمتيص صللمتخصياإتلمتيص صلاًلمن ي لً.م

   صيأمص ليؤمتخصيل يؤمتخف ايأمخصيل صصللمر مص ليؤم يلل.م .5

م

 هدف البحث: 

م مضاءمتخف ايأمتخافل يأ.مايأمرمت صيليمتخصيل يؤمتخف 

م

 حدود البحث:

مصاضااللمتخليأمتخ اايأ.م
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 تحديد المصطلحات:

 االكتساب:  •

ات صيي:م ليمتخا ق م ام يَيمات صيي:مصنالممخيأً:م يااُمي يااما يالًماص ييم -

اتسصلإ ما ياا:مسص ا ماتخ يُي:مف المر لمي ييم نلاموياتً.م)تالمصف اا متخصلإلمم

 (.82 م2009(م)3( متخس ءم)2))ف ل(.متخصسلإمم

تخص ليصيأمتخصو  أ ماتخصف صأمممم-ممتن   لً:مفارلم"صسصااأمصلمتخل لءتلمتخص ليصيأ -

 متخص ممتخص ليصيأمم-اتخصااصسأم صفيلًماتخصصضصفأميليلأمصلمتاليصاتصيسيللمتخص ليصيأمم

 (.66 م2006تخف اي.م)فارل مصلإلماخةمصفصيأمصللاتلمص إاإلما تصللمار لًمخأليل م

 المفاهيم: •
خيأً:مسلءمر مخيللمتخ اي:م)تخيلؤ(مص ارص متخش ءمالخ لي مرلصامرلصلًمارللصأ مارلصلمم -

تخش ءما لصامااارصامام)رلَّصُلمر فلً( مام) رَلصصُاُ( ما)صيلؤمتخ  ؤ(:مرَِلَصاُمشي لًما إمم

ؤ:ممش ء ماماسٌلمرلؤ:ميايامتخيلؤ ما رَلَصاُمت صا مارّلصامايله:مس لامييلصاُ ماتيصيل

يأخام لميُيِلصاُ مااإمتيصيلصف متخش ءمرأرلصصُاُمصيليصلً مارلؤماايلأ.م)تخ ايإي مصلإلمم

 (.129 م2007( م33( متخس ءم)17)رلؤ( متخصسلإم)

تن   لً:متخا يلماتخصيص ماأفلل:م"ناالما ليأمصساإلمخي أمصلمت شيلءمصنلغمر مم -

)تخا يل ماتخصيص  مم ."ص صيؤمصلم لاللمراإيأم امصانيلم  ثامشصااًلماتصيلالًم

 (.84 مصم)2012

 النحو: •
خيأً:م)تخف ُا(ماااتيمتخ  ؤمتخ اا  ماتخف امتخ نإماتخ اي  مي الم ارلًماي المم -

تيصلً مف لهمايف اهمايف لهمف اتًماتفص له ماف امتخ اايأمصفا مافّصلم امتفص لءميصّ م  ؤمم

 ماتخص ايا مماتخص  ياتخ ايمر مصنارامصلماااتيما ياهم لخصثفيأ ماتخسصا م

 اتإلضلرأ ماتخفيي ما يام خ .مم

ماامم ا امر مت نلمصنإامضل ام يمف المف اتًم  اخ مانإلمانإتً مثؤمُوصَّ

تفص لءم  تمتخ ايلمصلمتخ لؤ م صلم لمتخي امر مت نلمصنإامرِ للمتخش ءم يماارصامم

م(.260:م2009 م1( م15)تالمصف اا مصلإلم)ف ل( متخس ءم)

م

 تن   لً:م -

اّارامتخإخيص :م اماصليأمص فيلمخل اتاإماتخص ليصللمتخص مصنلمصا ييمتخُسَصلمم

اتخ لصللمااصلللمر م للمتاليص صلل م صلمص فلمتخ اتاإماتخص صيصللمتخص مصص ل مخضا مم

 اتوامتخ لصللما ام  خ مإاتيأمخل  اللمايلمتخ لصللمر متخُسَصلماتخ الاتلمرلامم

م(.43 م2013ص اياماللمالمت ر لا.م)تخإخيص  مخل ات  متخص ميصؤمتخمصاّساماال إمم

م

م
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 النظرية البنائية:

ت صيالمتخف ايأمتخافل يأمااااًلماتي لًمر متخيفاتلمت ويالمالةمتخا ؤمصلم لمر اصللمخييلم إيثأ مم

ا ميص لمص   أمتالصسل للمف امتخف ايأمتخافل يأمصلمو لم اصللم لمصلم)ي ات ( ما) ر  ال( مم

ق.ؤ(.متخ يلمص إثاتمسصي لًمالم"ص ايلمتخص ارأ"مصلمو لمتخف ايأممم470م–م320ا) اي ا(م)صلم

مخلف ايأمتخيلا يأماتخص مخ لمس اا لم)تخص اريأ(متخصلايويأ ص اإماخةمممتخص اريأمتخصيأ لالمص ّإٍ

تخ يمي صلماألمتخص ارأمتخشونيأم  مص ارأم يامصاااثأ ماص فةمآوامممتخييليالمتخيافلف م ر  ال

خص لصيلمص صلمر مصيلاإلمتخ  يمالةمتيص  لام  همتخص ارأ ماتخص  امافإم ر  الم امم لمصلصأمت

إيإلمصلمو لممت ر لامتخ يايأم ي ميصؤمتصالاللماليصفال مصسصااأمصلمتخصيل يؤمتخستخا  مات صشللمم

ي ات متخ يمي صلمالخص ليؤمتخصا يمتخ يميس لمريام  اامييصفا الم ر لاهممم  همت ر لا م صلم ل

إالم لمي المخلؤمشي لً مرأر لام ر  الماي ات م  م يل مت ر لامتخ إيثأمتخص مص إمتخص ليؤماصليأمم

م(.34 م2015 مصاايتيص شلريأماصالمتخص ارأمصشص مصلمتخ ات .م)

تالاصصلإمالةمتخوااتلمتخ ييأمافإصلميا  ممممي.ؤ(مري ال"يسيم300تا صيلم)صفصنلم ّصلميفلم

(مر متخ المتخصلياماشامفشام ي متخف ايأمتخص اريأما مترصاضمKantتخفل مالمتخ  ي أ".مام) لفلم

(م خ ممKant لمتخ ات ماا اصللمصاما ضللم يام لريأمخل نالمالةمتخص ارأ مااإمرّيام) لفلم

اخةمف امتخص ارأ ماتلموااتلمتخياإمتخ إيصأمص الممالخ الم"تخص ليلمتخصف   مخألاصللمات شيلءمي إيم

ياالًمر مصاخيإمص ارأمسإيإل"ماالةمتخا ؤمصلم لمتخيلييأمتخا ييأمخلافل يأمصفييماخةم)سللمايلسيا(مااّلمم

 لمتخ لخؤم)ايصلخا ي(ماإم صةمافصل  مصشلالأماالأ  ثامصلماالمالةم خ  ما م ّ إمضااالمتاصصلإمم

اامتخ ا  مخلصص لؤماالةمصشلااهما  ليييا ما اما خ م ّ إم  صيأممتخ ات  متخصااايأمالةمتخص 

تخ ات م أإاتلمخلص لؤ مافلإلمااا مصفل  متخص ليؤماوااتلمتخصص لصيلمتخص مصصاتر ما يلصلؤمر مم

م(.23 م2006اياصلؤمااي لصلؤمتخ ل ليأ.م)اا لل م

يصصإمااامتخ اال ماخي م ايالًمما لمفيص يامتخ الم لمتخافل يأمصُ إمف ايأمر متخص ارأمصف م صلم ايلم

ا يأم  تمتخص اتامصلمر ييأماصفّ ايلماّإلمااام  تمتخصلايخ ماتخصفّ امتخ إي متخا يإمتخ يم لالم

ش للما إم خ مت ي متخ إيثأمخ لؤمفي ممم-مصا ييم  همت ر لامتخصص إإلمر مف ايأمصص لصلأماشلصلأم

يا( ما مالؤماصا يإمتخيلييأماالؤمتخفي مخص ايلمما اا متخصفّ ايلمريام امتخ لخؤم)سللمايلسم–متخفصام

تفصالهمتخفل ماخةمتال صصلؤمالخصي ياماتخ  لءمخإلمتخصص لصيل مارلص لًمتخ اي ماخةمصف صأمسإيالمر مم

م(.35 م2004تخصاايأماالؤمتخفي .م)تخيليؤ م

م

م

م

م
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م

مااإمتيصفإلمتخافل يأماخةم ااامف ايللم  :م

 تخفصامتخص ار .مف ايأم)ايلسيا(مر متخص لؤمتخص ار ما .1

خلص ارأماصا ي  لمالةممتخف ايأمتخص اريأم)ااا مام ا ال(مر مص لخسأمتخ لخيم)تخصص لؤ(م .2

 تخ اتصلمتخإتوليأمتخص ثالمر متخص لؤ.م

 تخف ايأمتالسصصلايأم)ريساصي  (مر متخصيلالمتالسصصلا مر م ارأمتخنلم امتخصوصاا.م .3

)تخص لؤ(ماإاا لمتخيلالمر مت صشللمتخص ارأممتخف ايأمتالفيلفيأم)فارل (مر مااات م  صيأم .4

 (.49 م2007اافل لل.م) يصال م

 (: Jean Piaget & Constructivist Theory) جان بياجيه والنظرية البنائية

صلمالصلءمتخفي مر متخ نامتخ إي ممم(Jean Piagetيُ إمتخ لخؤمتخفصيلايمسللمايلسيام)م

ااتضامتخلافللمت اخةمخلافل يأ ما م للمشإيإمتال صصلؤماا  مف ايأمتخص ارأما امتخ ل ل:مم

م"تلماصليأمتخص اريأمص صلمر مافلءمتالإلمافلءمصاضا متخص ارأ".

ر م صلاللمايلسيامتخ يم ّا م يلصامخلإاتيأمر متايصاصاخاسيأمما لالمت ر لامتخافل يأم

 ام يلميص لؤمتخصص لؤمصلميص لصا( ما للمت صصلؤمايلسيامصفناّلًمالةم يل لمص ارأم)متخ

(ماخؤمStructuralismتخصي يامخإلمتخصص لصيل ماخل تميصيلمف ايصامتخافل يأمالخلي لأم)

صا  م ي ليأمايلسيامالةمص صالمص يلمالمتاصنالمالةمتخصي ياما يثيلصا ماتاصا مم

صؤمتيص الخللمصلمو لمتخص ارأمتخصاساإلمر ماصليص متخصصثيلممايلسيامتلمتخوااتلمتخسإيإلميم

اتخصاتءصأ ماصافةمتخص ارأمصلما لمتخياإم)تخ لخي(متخصص لؤمافإصلمصص المخإيام لخأماإؤمم

صيل يص ( ماصص اامتخص ارأمالخ اي أمتخص مصص اام)صفصا(ماللمتخ ل فللممم–تص تلم)ص ار م

متخ يأم)تخاياخاسيأ(.م

اص ليؤمتخصاضااللمتخصوصليأ مصثل:متخ لاؤ مملماصاف م  همت ر لاماا إم لماإ متخصااّا

(مConstructivismتخايلضيلل ماتخليأ ما يا لمر إميصيلم  همتخف ايأمالخافل يأم)

ف اتًمخلصشلاامتخ ايامر متخافلءمر مالؤمتخ صلالماايلمتخافلءمر مالؤمتخص ليؤ مرلخصالإئمم

صنصيؤماصلالماافل للمخص المصفلياأمخلي لمصصلثلمماتخشاا متخص ميسيم لمصصاترامر م

تخصالإئماتخشاا متخص ميسيم لمصصاترامر مصنصيؤمتخص ارأماافل للمر ما لمتخصص لؤ م

م(.م22 م1978 مم سل  صةمي المخل همتخص ارأمص فةمالخفياأمخا.م)

ماتخش لمتآلص مياض م خ :

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 

ممتخص ار ممتخفصامماصليأمخ إا مص لًمماتالص تلماتخصاتءصأمتخصصثيلمصيل يؤمتاصال مم ا هممتخش لمصلميصض 

 .متخولاس ممتخ لخؤممصامتخص يلماخةمخلانالمتخصص لؤممخإلممتخص اريأممتخصات ييمماص إيلما خ ممايلسيا مافإ

 صش لمم ام اييمص ار مصاضا م

 صاسإمخإيامصات ييمصيلاإلمم

تخصصثيل ممصييامر متخصات ييمتخص اريأمم

 اتخصاتءصأم

 تخصصثيل اإؤمتص تل

 خي مخإيامصات ييمص اريأ

ي لالمتيصي ليمتخصاضا ماليصإالءمصات ييمص اريأمخللما اأمم

 الخصاضا متخياييم امتخصش لأمم

 تص تلمص ار 

 ص يل

  

 

 

Bhattncharry,K Q Hun,S. 2002: 21 
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 :البنائية النظرية تعريف

مم يصال م)مماخيامم شلاممصلممار مممالة(ممConstructivism)ممتخافل يأمممصن ل ممخلصاايأممتخإاخ ممتخص سؤمم ّإإ

ممفش لًمممي الممتخ يلممم فلمممااتصللممتخ يلممافصاممتخص لؤمممف ايأمممر مما ايأم:م"  مممتخافل يأمم ل(مم1992مما صلل 

 ".متخواامصامتخي ايأمماإاتصاممصيلالممفصيسأمخإيا مممتخصي يامم فصل مافلءممر 

ممصف ل مممتخص ماتخصنااتلمتخف ايللم لمالةمص ل منيأ:م" فللم(متخافل يأ)متخصاايأممالاؤمص سؤم ّإإم صل

ممتخ لارأممتخ تلمممايلمممتخصالإخيأمممتخ  اأمممو لمممصلممماتخص ي مممتخ تلمممايلمممتخصيلالممصاإ ممصلممخلص لؤمممصيييا لممر 

 (.52م 1994ماآواال متخيلاتا  "م)متخص ارأماصاضا م

ممتالسصصل ممماالصلءمماتخي ييأممتخ لصلءمماي ّإ لممتخواال ممصلممتخص ارأممافلءمماصليأمماخةممافل يأمم لصأمماصشيا

ممصاضاايأمم  ل  ممااتءمميي الممرلخ لصلءمم اخفل ممصلممتخ لخؤممالةمماللممفص الممتخص ممتخ يييأممتخفي  مماالصلء

ممالةمممخي ضاتممصسلاالؤممي يإالممثؤممخفصل   ممايصانلالممتالسصصلايأ ممتخضيا ممالمماصص ااممصيص لمماش ل

 (.15م 2003م يصال .م)تخفصل  ممصل ماشألمي صايلؤماإممتخ يمتخش م

ممتخص ليصيأمممتخصفلش مممصلممالخ إيإمممالخ يلؤمممتخ لخيمممصص لممتخص ممتإلساتءتل:م"ماأفّللم(مم2003)ممتخصيل ممماّارللممااإ

ممافييا مممتخص ارأممييصفص مما ي مممتخصفلش  مممصل ممر مممتخي ليأمممصشلا صاممالةممماص  إممخل لاؤ مممص ليصاممملءم ثفممر 

ممخل لخيمممتخص اريأمممتخافيأمممصف يؤممماالإلممماخةمممص إيممصص إصأمممااصيصايللمممتخيلؤمممالممتخ ل ؤمممتخص لؤممافإهمماي إ 

 (.15م 2003متخصيل  ".م)ص لاصللمصلمريللماصل

ممصلمم ثياممم شلامما ممخلل ممص ّإإممص ايلمماضاميصؤمممرلؤمممتخافل يأمصف ايممم امممخلافل ييلمممتخافل يأممص ايلمالمم ّصل

ممتخصثللمميايلممالةمماخ لممصوصلييل مم شولصمممصوصليأممص للٍمممخللممي المم لمميص لممتخافل يأمم لمماخةممتخال ثيل

ممص اريأمممف ايأممالمماالال:م"  ممتخافل يأممم ل(مممVon Glassersfeld(م)ياريلإممس ممرال)مم ااإممر إ

ممتيص صلخللممميصؤممالمممتخص ارأمم لممالةممص  إمم ي".ممتخص ار ممتخشون ممتخافلءممر ممتخصص لؤممإااممالةممصا  

 (.Von Glassers. Feld, 1990, p.102-116.م)ر ّللماش لمصُافةمالمميلا ماش ل

مم امممتخص ارأممالؤ:م"ا اممخلافل يأ(ممCannela,1994)مم لفي ممص ايلمماخة(مم2004ممتخيليؤ )مم شلالمم صل

مميافالممت راتإمم لممص  إمماتخص ممص لصلل مما يييأممتخص ارأممخ اي أممشا لًمممص إؤممتخص ممتخص ار ممتخص لؤممف ايأ

مماتخصفلش مممات  إت ممت ر لامماايلممتخيلا أممص ارصلؤممايلممتخصيلالممو لممصلممتخسإيإلمممص ارصلؤمم اممرلصلؤ

 (.698م 2004متخيليؤ ".م)ص لصللمانإإمم ؤمتخص م

ممي اإمممااإممخلل ممص إإممص ايلممالةمميصي اتمممخؤممتخافل يأمممصف ايمم لممفسإممخلافل يأممتخيلا أممتخص اييللممو لممصل

م:متآلصيأممخألياليمم خ 

ممصصفلالممتخص مممتخف ايللمم  إمما افاممتخيلييأمممصسللممر مم ايلممصلايخممخامم للمماالممتخافل يأممخي م-م 

 .متخصااايأمممتخ فليأممر مسإيإممم فاممااّلممتخص ارأ

ممتخص ليؤ ممماص فاخاسيلمماتخصإاي مممتخص لؤممصفلل مممتخإاتيأ مممصسلاللمممصلممتخ إيإمممر مممتخافل يأمممصإولم-ي

 .متخإاتيللمصلما ياهمتخفيي  ماتإلاشلإمماتخصاسيامتخص لؤماااإتإ

مم نل مممتفامممي ص إممصفلؤمم لّممماإل ممصسصااأمماخ فلؤممات إلممصسصااأممخيياتممتخافل يأممما فنلاممصف اام-ل

 .تآلوامصل
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مم يصال م.م)تخصص إإلمممص اييلصاممصفلؤمماخ لّممميي اخاس  مماتآلواممرليي مم  إ صلممسلفاللممخللممتخافل يأم- 

 (.19-18م 2003ما صلل 

 :م  مافلنامث ثأميصضصلمتخافل يأمممتخف ايأممصيلاؤم لممتخال  مميالم ت ممضاءمر 

 .متخصص لؤممخإلمتخصاساإلمتخيلا أمممتخص اريأممتخصات ييم:األول العنصر

 .متخات لمتخاالممر متخصص لؤمخللمميص اضمممتخص متخص ارأم:الثاني العنصر

ممص لؤممماي أممر مممتخصص لؤمماساإممافصيسأمممصص إإل ممصصيياتلمممصلممصصضصفاممماصلمممتخص لؤممماي أممم:الثالث  العنصر

مماتخصات ييمممتخيلا أمممتخص اريأمممتخصات ييمممايلممتخصي يامم فصل مممر مممفش مممصيلالممي إ مممرلالأ مممتسصصلايأم

ممصلمم خ ممصاضي ممايص لممسإيإلممص ارأممافلءممتخصيلالمم  تممالمميصاخإممتسصصلا  ممصفلخممر ممتخسإيإلممتخص اريأ

م:متآلص ممتخش لمو ل

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 

 تخف ايأمتخافل يأم

 تخص ارأمتخيلا أم

 تخصص لؤمتخفش م

 افلءمص ارأمسإيإلم

 اي أمتخصص لؤمتخسإيإلم صاتالمص ليصيأمسإيإلم
 

 

 (م83م 2003م يصال )
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 : البنائية النظرية عليها تقوم التي األسس

 :متآلصيأمت ي ممالةمص اؤمتخافل يأممتخف ايأم ل(م2004متخنااا مااإ)ماإَّم

 .متخص ليؤمممالةماخي ممتخص لؤممالةممصُافة .1

 .متخصص لصيلمماصالإالمتيص  خيأمماص المصشسا .2

 .مصاإايلمتخصص لصيلمصس ل .3

 .ماتاليص نلءمتخا  ممصشسا .4

 .متخص لؤمص ييؤممافإماتخيلؤممت إتءمص  إ .5

 (.متخص ليلمتإلاإت  متخصفا  )ممصثلمتخص اريأمتخصن ل للمتيص صللمالةمص صل .6

 .متخص لاف ممتخص لؤمالةمصا   .7

 .م  ي يأممص ليصيأمصاتالمر متخصص لصيلمصضا .8

 .متخص لؤممي إ ممتخ يممتخصيصالممالةمص  إ .9

 .متخصص لصيلميص لؤممم يلمتخ ياللمر ممصأو  .10

 : البنائية النظرية خصائص

 :مالآلص ممتخافل يأمتخف ايأممونل صمممص إيإميص لممتخافل يأمتخف ايأمماليللممص اؤمتخص ممت ي ماخةمممايصفلإتًم

ممصي اخيأمممصي المم فاممالةمماخيامميُف امماخ لممريا مماُصَ ثَامميلا مم فاممالةممتخصص لؤمماخةمميُف اممالم .1

 .مص ليصامالمص ل أم

 .متخص فةمممافلءمصص ليم ي ممريللمإاامخلصص لؤممي المفش أ مماصليللمتخص لؤمماصليأمصيصل ؤ .2

 .مإت صلًممصصييالمرل ماسص يلًممراإيلًممصُافةممماخ فللمتخصص لؤ ممولا ممخييلمتخص ارأ .3

ممتخصللؤممماص صيؤممتخإا  ممالاأممإتولممتخصاتالممصف يؤمميص ليممماخ فاممتخص ارأ ممف لممخي ممتخصإاي  .4

 .متخص لؤممصفص م لمشأفللمممصلما اي أ

ممصفللممماتخص مماتخصنلإا مماتخصاتإممتخص لؤممصللؤمماافلص مماخ فاممص لصا مميصؤممتخ يمم خ ممخي ممتخصفل  .5

م(.43م 2004متخنااا ممااإ.م)ص ارصلؤمتخصص لصالممياف 

 : البنائية النظرية مميزات

 :مالآلص متخافل يأممتخف ايأممصصي تلممص إيإمخفلمميص ل

 .متخص لؤمصلميلا ممماش لمتخصص لؤمماخةممصُف لمماالممافيياممتخصص لؤممصلمتخص ارأممصُافة .1

 .مخلصص لؤمصل لماخي ممخلاي أماصنصؤمخلصص لؤمماصشالماصاّسامصيلاإمتخص لؤم .2

 .متخصش  لمم لمو لممصلمتخ لص ماتخصي يامتال صشللممالةمتخصص لؤممصيلاإ .3

 .متخ ل الممتخيلا للممصيييامماخي مخلص لالمالخيلؤممصلصؤ .4

 .متخصص لؤممافإمتخيلا أماتخص ارأمتخ تلممالةمي اؤمتخص لؤ .5

 .تخفض مصا لأمماخةمانلماإمي الم صةممالخص لؤممتخصص لؤممياإ ممالم .6

 .م يلصامممر متخصص لؤمميا يللممم لميص لمتخص مممتخص ارأمالةمصا   .7

 (.369م 2005ماآواال متخللإي مااإم)ممممممممممممممم.متخصص لؤمم المصصص ااممتخص ليصيأمتخ صليأم .8
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 : البنائية النظرية عليها تقوم التي االفتراضات

ممف ايأممماانيللممصينيليأمماناالممتخافل يأممص ص ممص   ممتخص مممتالرصاتضللممصلممصسصااأممتخافل يالمماإؤ

 :متآلص مر مماصصصثلمتخص ار متخص لؤممر 

مماصليأمممتخص لؤمم لممتخافل يأمممالخ صليأممايُ نإممتخصاسا مما اضيأمماصيصصالممفش أممافل يأمماصليأممتخص لؤ .1

ممايُ نإم.مااممتخص ي ممتخ لخؤمص  يللمضاءمر متخصص لؤمموااتلماصييامصف ؤممسإيإلممصات ييمافلء

ممتخص لؤممماألممايُ نإ.ممافيياممتخص ارأمال صشللمما ليلًمممسلإتًممميا لمتخصص لؤمم لمفش أ مماصليأممالخص لؤ

ممو خاممميي ةمم اض  ممص لؤمممتخافل يأمممتخيلييأمممف امماسلأمممصلممتخص لؤممم لم:ممتخصاسامم اضيأمماصليأ

ممخإيا مممص يّالمم ي لأمممالممصُسييمم امممياتسللل ممصش لأممم لمممر ممصُيلؤممص يفأمم  اتضمممخص  ي مممتخصص لؤم

ممصاسامممتخص مم  ممت  اتضممما  هممصل ممصاضا مممص لؤمممف اممخإياممإتوليأمم تصيأممف اأممصُاض مم ا

 .م  إترامممص  ي ممر مصثلااتًمماصس لامخاممتخ تص متخإراماالمماصثلاأماص المتخصص لؤمم فش أم

ممتخصص لؤمممص ارأممايلممتخصيلالمم لمم ي ممتخص فة مم يممتخص لؤممخافلءمم يل ممشا ممخلصص لؤممتخ اليأممتخص ارأ .2

 .متخص فةممم يممتخص لؤماصليأممر متخصلصأممتخص افللمممت إمصُ إ ممتخ اليأمماص ارصامتخسإيإل

ممتخصصلايأمممتخص اريأممتخضيا ممصاممصصاتءؤممص ييللمما إت م:مم اممتخسا ايممتخص لؤمماصليأمممصلممتخلإل .3

ممتخص مممتخصص لؤممماللممميصاممتخص مممتخواالممافلنامم  ممتخص اريأممالخضيا ممتخص ناإ:ممتخصص لؤممواالممالة

ممفصيسأمممتخصص لؤممخإلممتخص ار ممتالض اتيممصلمم لخأمم إا مماخةمماص إيممصاا لصا ممصاممصصاتر ممالم

ممصاممماتخص يّلممتخصاتر مما إت ممم اممتخافل يأممتخيلييأممر مممتخص لؤمما إلمماليا مممسإيإلمماواالممصاااه

 .متخصص لؤممخإلممتخص اريأممتخضيا مم  ه

مم لمممالةممتخ ل ؤمممرلخص لؤ:ممخلص لؤمم االمم رضلممصُليئمم  ي يأممصلصأمم اممخصش لأممتخصص لؤمممصاتسلأ .4

ممالةمماإاتصلؤمر ممخإيلؤمتخث أممايفص ميص لصافا مممخصلممص فةمافلءممالةممتخصص لصيلمييلاإمتخصش  لم

ماناالممخلصش لأمما لمميواا ؤمم  مم  إتًممميفص االمماالممم فييلؤمممالةمممي صصإالممرلؤمممتخصش  ل ممم ل

ممص لاصللممم ي ممصساإمماخي ممتخص فةممنفلاأمم اممتخص لؤمم لممتخصص لصالمميش امما  خ ممسل  ل 

 .ما يصأ

ممصاممتسصصلا ممصيلاضممماصليأممو لممصلممخص ارصاممتخصص لؤمممافلءممماالإلمممتخص لؤممماصليأممصصضصل .5

ممو لمممصلممااممتخص ي ممخل لخؤمممتخ اي يأمممتخ ات اممالممص ارصامممياف مممالمممتخصص لؤممم لمم ي:ممتآلوايل

لممتخص مممتخ تصيأممم فش صا ممو لمممصلممميصؤمماإممماافّصلمما يي ممما لاممر ممماصلمممولنأممص للٍمممو خللمممصلمميُ ّاِ

 مممممممممممممممم.ممتخص لف مم  همص إيلممالياميصاصيمصّصلمتآلوايلممصامص للٍممصلماخيامصانلمصلممصفلاشأ

م

 (.306م 2003ماآواال متخفسإي م)ما(م106-96م 2003ما صلل م يصال)ممممممم
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 :  النحوية المفاهيم

 :المفاهيم اكتساب أهمية

ممتخصفينلأ مممتخ ثيالممتخص لاصللمممصاممص لصلاممم يللممتخصيل يؤمممصامممتخ  لمممص لصلمم لممتخصااايأمممتخإاتيللممص  إ

ممتخ  ل  ممايلممتخ  اللمممالةمممص اؤممتخص مممتخص لاصللمم صلم.متخصفينلأمممتخص لاصللمممايااأميفيالمرلخصص لصال

ممتخص لاصللممم  همممخاا ممتخيانأمماصصي ممتخ  لممر مممر لخيأمم  ثامميس لللمممصفل س مما لاممضصلمماتخصيل يؤ

 .ماصنفييلل

ممتخص مممتخفشل للممصسصااأمم إتءممالةممتخصص لصيلممخصيلاإلممتخص ليصيأممتخ صليأممر مم اياتًمممإااتًمممص إيممرلخصيل يؤ

 :مالآلص ممتخصيل يؤممت صيليم  صيأم(مااافا)ماياض متخص لؤ مممصايي مماخةمص إي

 .ماصنفييللمماصلوينللمتخاي أممر متخصاساإلمممت شيلءمص الممر متخصلصأممتخايل لممصلم فلل .1

 .مسإيإم يمصاتسلأممافإمتخص لؤمماالإلمماخةمممتخ لسأممص للمم فلل .2

 .ات  إت مات شيلءمتخصسصااللمماتخاا ايلمتخصف يؤممصيللمم فلل .3

 .مخلصص لؤممتخ   ممماتخص لؤمتخيلا ممتخص لؤممايلممتخيسالممصضيي مالةممي صلمتخصيل يؤممتيصي ليمال .4

مما لممصص إإلمممصاتالمممر مممتخص لاصللممتيص صللمممالةمممتخصص لصيلمماإالممم يلإلممماخةمممص إيممم فللم .5

 (م112م 2002مي صأ م)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.تخصش  لم

 :ميأص مصلممص لصللمو لمصلمتخصص لصالماليللمي نلمتخص ممماتخيات إمتخصيل يؤمم  صيأمي لإلمماخوصم

 .ممتخ  فيأممتخ صليللمماخةممالخفياأمتخ يصأممثلاصأمتخف إيأمممتخ صلأماصف خأممتخصيل يؤممصُ إّم .1

مماخةمممص ليص مممصيصالمممصلممتفص لخلؤمممافإممتخصص لصيلممصاتسامممتخص مممتخن االلمم لمممر مممتخصيل يؤمممصيلؤم .2

 .مص لالمصلمال  لًمميأص مخصلممتاص ل تًممت اخيأممتخص ارأمصش لمما ممآوا ممص ليص مصيصال

ممصس لمما ممتخص لاصلل مم  همممايلممتخصصالإخأممتخ  اللمماصاضي ممتخص لاصللممصف يؤمممالةمممتخصيل يؤممص صل .3

 .متخ  اللممصل مممو لمصلمص فل لممص لاصأمخ ل

مماخةمممي إيمممصصلمممسإيإلمممص لاصللممماالممتخوااتلمممخصف يؤممم ات  ممالممتخا  مممر مممتخصيل يؤمممصُيلؤم .4

 .مم لللمتخص لاصللمايلمتخاا مفصيسأممصص اامتخص مممتخ  اللممفص ممر متخصي يا

 (م315م 1984مي لإل )ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 : للمفهوم المميزة السمات

 :ا  (م2002مي صأ )م  ا لمتخيصللمممصلما إإممتخصيلاؤميصصي 

 .مايفللمايصي مت شيلءممينفلمتخصيلاؤممم لم ي:متخصصي  .1

ممت شيلءمممصلمصسصااأمالةممالممات إمصاالممالةم اممات إممش ءممالةميف ا ممالمم فامم يم:متخص صيؤم .2

 .متخصصشلالأماتخصاتال

 (.12م 2002مي صأ م.م)تخواتصممصلمصسصااأم امخولنيأممياص مم فامم ي:ممتخاص يأ .3
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م

ممصص لؤمممصيل يؤممالممصصلصلًمممصوصللممصيل يؤممصسصااأمميصصل ممصص لؤمم لمم ل(ممD.Jonassen, 1991)ممايال

ممصوصليأمممص للٍممماخةممصشياممالممفييامماص فل لممآلوامممصص لؤممصلممصفص لممالمممتخصيل يؤمم لمماخةممم خ ممماياساممآوا 

ممتخوااتلمممصلممصسصااأممصلممصص الممخلصص لؤم(ممCognitive Structure)ممتخص اريأممتخافيأممم لممصص لؤممم لممخإل

ممولنأمممص اريأمممافيأممصص لؤممخ لم ل:م يمممتآلوايلموااتلممصامممصصصلثلمم لمييص يلمتخص ممتخصصاتا أمممتخيلا أم

ممتخفل مممف امماسلللممصصاليلمماتخإيص ات يأممماتخ ايأمممتخي لإلمممصيل يؤممرإلمم خ ممماصثللمم ياهممالممصصي هممماا

مم فللمممخلصص لصيلممصإاييللممم  صيأمماالةممتخص ارأمم  الممصلمم  لممخ لممتخصيل يؤمممالةممص اييللاي  إمم ال

 (.Jonassen, 1991: 129.م)تخص لاصللمممخص لخسأمف لصلًمممخلؤمالخفياأممصنا 

مم يل مممالةممص اؤممصفلسيأمممنييأممتالفيلف ممتال لامممر ممتخص ار ممتخف لؤممص افللممصلممص المم  مماتخصيل يؤ

مماتخ  ل  مممتخص لاصللمممصلممتخص ار ممتخف لؤمممايصأخلمممصاضاايأممص ليياممار مممالةمماتخصنفيلمممتخصف يؤمممصل

ممتخف لؤمممص افللممصاضي ممايص لمماتخ يؤ مماتالصسل للمماتخصللاتلمماتخف ايللمماتخ اتاإمماتخصالإئمماتخصيل يؤم

م:متآلص متخش لممار مالةممتالفيلف متخص ار 

م

م

م

م

م

م(م198م 2007 متخواتخإل )مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 : المفهوم مكونات

مم يممم لم(ممااافا)ممايالمممسصي لؤ مممتخصص لصالممريللممميشصا مممتخص ممتخونل صمممصلممصسصااأممصيلاؤممخ ل

م:م  م يلييأممص افللموصيأممخامصيلاؤ

مماخياممميفصص ممتخ يمممتخفا ممماخةمممتاليؤممايشياممماليا مممتخص لالممميصؤممتصيلق مممصساإمم ام:ممتخصيلاؤمممتيؤ .1

 .متخصيلاؤ

 .مافااامخلصيلاؤممت يلييأممتخونل صممص إإمممتخص متخ الالممم ا:متخصيلاؤمص ايل .2

ممتخيلايأممماخياممتخصفصصيأمم ياممات صثلأممتاليسلايأ ممتخصيلاؤمماخةممتخصفصصيأممت صثلأمم  :ممتخصيلاؤمم صثلأ .3

 (.تخ  لمايل مصفصصيأم يام صثلأم(م)متخص نيلممايل مصفصصيأم صثلأم)

ممصلمم ياهممالممتخصيلاؤممصصي ممتخص ممتخص ص ممما  ممخا مممتخصصي لمما ياممخامممتخصصي ل:ممتخصيلاؤمميصلل .4

 .متخصيل يؤم

ممايفللمممريصلمممتخصيل يؤمممصوصللممما مممص يل ممخصيلاؤممتخنيأمماساإمممصإلممالمماالالممم  :ممتخصيلاؤممايصأ .5

 (م67م 2000ماآواال ما لص  )ممممممممممممممممممممممممممممم.متخنيأممإاسأم اممخ يصأم ا لًم

 تالفيلف ممتخص ار متخف لؤممص افلل

 ممصللاتلممممممايؤمممممممتصسل للمممممف ايللممممصالإئمص لاصللمممم  ل  ممممصيل يؤمممممص صيصللمممم
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 : وتطورها المفاهيم اكتساب

ممص صييمممخ فللمممص يل ممخ إٍمممتخصص لؤممافإمممصفصل ممماالمممتخاضا  ممم لصلممافصاممرسألممتخصيل يؤممصفشأممالم .1

 .متخاالممم اتلماصص اا

ممتخص يإممافإهممص شلمم لصلمممخا مماضلريأم صثلأممالةمماص اراممتخصيلاؤممالممتخصص لؤممواالمم تإلمم لصل .2

 .مت والممالخصيل يؤمصاا امممتخص متخ  اللممالةماص المافا ممتخونل صممصل

ممصوصللممماافصلممات إ مماص إلمماصص ااممص صييمممالممم فللمماص اا ل ممتخصيل يؤمممت صيليممالةممميُل  ممصصل .3

 .مفييامممتخصيلاؤمالوص لماص اا لمت صيلاللمماإاسأ

ممتيص صللمماخةمممتخيايمممياساممتخصساإل ممتخصيل يؤممصلمم يا ممماإاسأمماصص ااممص صييممتخصلإيأممتخصيل يؤم .4

ممتخصيل يؤمممصصش لمم يلممر مممتخصلإيأ ممتخصيل يؤممصش يلممر مممتخ ييأممات صثلأممتخصالشال مممتخوااتل

 .متخاص يأمات صثلأممتخاإخيأ ممتخوااتلممالةمالالاصصلإممتخصساإل

 (م154م 2014ماتخصاياي ممإتول )ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 : المفهوم تعلم مراحل

ممصات لمممتخال ثيلممصلمماإإممماضاممااإممماايليلل ممص لصللمميص لممتخص مممتخص اريأممتخصيصايللممم  إمممتخصيلاؤمميُ إ

 :متآلصيأممالخو اتلممتخصيلاؤمص لؤمصات ل(مCorbin)م ّإإم ي مخص لصللمماإل

 .مالخصيلاؤمتخنلأم تلممتخص لاصللمممسصامصا لأ .1

 .مص يفأميصأمصامخاا للممص إإلمم ي ممار ممالةمم نفللماخةمممصا ي للمصا لأ .2

 .متخصص لصيلممصسصامتخص ممتخصصشلالأمتخنيللممصلمخ لممص إإمتيؤمتيصوات مصا لأ .3

 (مCobrin, 1991, 12)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م:متآلص ممالخش لمتخصيلاؤمممص لؤممصات لمراّض متخواتخإلم صل

م

م

م

م

م

 

م

 (212م 2007متخواتخإل )م

 صات لمص لؤمتخصيلاؤ

 خلنيللمر متخي أمتاصات متيؤم صنفييللمر مر للم ص إيإمتخص لاصللمر متخصيلاؤ

 ي مم ايلل   ا ص إتإم

 ص إإلم

ربطها في 

 سمات معينة 
نيللمصشصا أمايلم راتإمم

 تخصص لصيل
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 :المفاهيم تعلم خطوات

 :م  ممتخصيل يؤممص لؤممو اتلم ل(م2006موضا )ميال

 .مص لصامماخةمتخ لسأممصإلمخص إياممتخصيصلإلمخلصيلاؤمممتخصص ليصلمص ارأمتوصالا .1

 .مخلصص لصيلممص ليصامتخص لؤمميايإمتخ يممتخصيلاؤمص إيإم .2

 .ايياممتخصيلاؤمتخصص لصالمييلؤمم صةممتخ  صأمتخصص لاللممص إيإم .3

 (.متخصفصصيأم اممتخصصي ل)مخلصيلاؤمممتخسا ايأممتخيصللمص إيإم .4

 .متاليص ات يأمم اممتاليصفصلسيأ مممتخ اي أممصثلممتخص ليؤ مممخصف يؤمممتخصفلياأمممتخ اي أممم امممت يلايممتوصيلا .5

مماييأخلؤمممتخصيلاؤممالممص إإتًمممصثلاًلمممتخصص لصيلممالةممتخإا مماإتيأممر مممتخص لؤممي اضمممت صثلأ ممتوصيلا .6

ممتخص لؤمممي اؤمممتخصص لصيلممماسلاللمممصص اامماافإصلمممفييا ممتخصيلاؤمممالممآوامممصث ًمممي اضمممثؤمممافا 

ممثؤمممفييا ممتخصيلاؤممالمماضلريأمم والمملأم صثممي اضمممثؤمميثاصلل ممم صةمممتخن ي أمممتالسلاللممماص  ي 

 .متخصيلاؤمر أممصلمتيصثفلءمالةمالإاتًممتخصص لؤمم للما تما إممريصلميالم صةمماضلريلًمماإإتًممي اضم

ممالةممماتشصصللمممت صثلأممصفاالممر لصلممتخصيلاؤ مم إاإممايؤممر مم يلييلًمممإااتًمممت صثلأممص إيمما 

م.متخصيلاؤممصاضي مر م خ مميلاإمصفصصيأمم صثلأم

مم رضلممالةممي  إمم لممخلص لؤمماالاإممتخصيل يؤ مممال صيليممتخ لريأمماتخصصلايأممتخصإاييممرانأمماصل أ .7

 .متخصثللمميصللماايللمتخصص لصيلممتفصالهممخسليمصثلل

 .ممشا امر م ااإ لمتخص مم يامسإيإلماصاتالممتخصيلاؤماص اي ممتخصص لصيلممص ليل .8

 (م333م 2006موضا )مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :المفهوم تكوين مراحل

م:م  مصات لماث  ممميصامتخصيلاؤم لمااافام  ا

 .ماتخصاتالممت شيلءمصاممتخصيصصامتخصيلالما  :متخ صليأمم امتخ ييأممتخصا لأم .1

 .مخللمم  فيأمناالمماص ايلمماتخصاتالمت شيلءممص ليلما  :متخناايأمتخصا لأم .2

.ممتخاصا مم  هممصاممتخص لصلممثؤممالخاصا ممت شيلءممخاا ممتخليأممتيص صللمما  :ممتخاص يأممتخصا لأ .3

(Brunr, 1964, 15.) 

 

 

م

م

م

م
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م:م  مصات لماأااامتخصيلاؤمص ايلمصات لم ّإإممايلسيامم ل(م2000)متاات يؤمم  امااإ

 .متخصوصليأمتيصسلاصامم اي ممالمخألشيلءممصصي هممتخصص لؤممي لا:مت اخةمتخصا لأم .1

ممالةمممالإاتًمممي الممالممماخ لممتخصصشلالأممت شيلءمممخصسصااللممتخصص لؤممييصسيي:ممتخثلفيأممتخصا لأم .2

 .مخلصيل يؤممخي يأممنيل أماا لء

 .متخصياإلممت شيلءمالمخلص ايامت خيل ممماليص صللمياإ :ممتخثلخثأمتخصا لأم .3

 .مخلصيلاؤمص االمص ايلماا لءممالةممالإاتًممتخصص لؤممينا :متخاتا أمتخصا لأم .4

 (.102م 2000متاات يؤ )مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 : والقواعد النحو

مماااتالًمممتخَ ِلؤ ممم اتوامم  اتلممالممريامميا  ممتخ يمممتخ لؤمم ا"ممتخف ا"مم ل(مم2004مما لصل ممتخإخيص  )ممي  ا

ممات ناتلمماتخا  أمماتخنالممتخف اممخ اتاإممصصيامممالصأمماالالممرل مممتخ اايأممتخليأمممااتاإمم ّصلمماافلًء 

ممتخف امممااتاإممصشصلممصفلاخاممالةممتخصإاييأممتخ صيممإاسلممريصلممتخ اايأممتخليأممااتاإمماخ ل.مماتخ صلاأم

 (.52م 2004ما لصل متخإخيص  ".م)اتخنال

ممتخسصل مممر مممتخ لصللمممايلممتخييلايأممماللتخ  مميإا ممتخ يمممتخ لؤمممتخف ا"ممم لممري  ا(مم2005مما ل م)مم ّصل

مميف ؤمممتخ يممتخش لممرل ممتخ لاإلممم صلم...ممصصضلرالممصوننأممايصللمماليللممييصإلممصيل يؤمممر ممماينفيلل

مماتخف ام...ممتخسا ايأممايصلصللمممص اافأ.مماسإلمما تممما لالصللممما فاتاللممص يلممف ايمماأيلايمممتخصيل يؤم

ممإاتيأممم ي مممصلمما خ مممفييا مممتخاالممر ممااييلأمم ليأمممصفللممم لممتخ ل لل مممصصنلأممميليلأممماتخ اتاإم

ممتالااتيمممسلفيممالةمممصصاالممالمممتخ  اللممما  هممتخسصلأ ممافلناممايلممصاا مممتخص ممماتخ  اللممتخصا يي

 (.268م 2005ما ل ".م)ا اللمصلمتخ لصللممص لف مايلماصلمم خ ميص إلممماافصلمر   

 

 :النحو تدريس مشكالت

 الجيل؟  بهذا خاصة اللغوية المشكلة هل

مم  هممم لمممص  إممماتخال ثيلممتخلياييلمممآاتءمما ضمممار ممتخلياي مممتخصات ممش الممر مممإاي أممف الممم فل  •

ممصلمماإإمممصفاممش لمممتخياؤ مممصفاممفش اممصلمما لممصسصص لصفل ممتاصلقممر ممضلايأمممص صفأ ممتخصش لأم

 .ماالفلماتخص لصيلمتخصص لصيل

 "مخامنلأمالمم اييمش ءمالممصإتايفل مر ممصإا مالممتخ اايأمممتخليأ:م" ييلم امالل

مم لممفإام صةممالاليصثفلء؛ممت   لؤممما ريإاتمتخشات مممر ممتخ اتاإم  اااتممتخف للم:م"متخ يللم يلمت صإمماالل

م(.1995مصنا مر متخث لرأممصيص المصسلأ".م)ايل مافإ ؤمي اإم اممالاإلمخلؤممصيص يؤ
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م

م

ممت إالءممما اأماخةممماشلالم  تممر مماخ لمتخلياييل مخا ضمممص ف أمم يامتخ الامممت إالءم  الءمآاتءممص الماإ

مم لخأمممتخليأمممصا ةمممخ  مممشإيإل مممص يلايأممماات  مممصلمميص اامم لمممخألإيمميصيفةممم  مممتخ اا مممتخف امممصيييامممر 

 .ماتخسصاإممتخ ا أممايلم يمماتخ اتاإ متخليأمايلمرلن ًممي إ مصصلمر   ممانالمف ا

ممرل إييممم ا صا ممصاممصصسلايمم لممااليللممتخليأممي صضلممت إيمماتخلياي ممت إييمممايلمماش لخيأممصاا مما فل

 (.264م 1995مف إ .م)ما  اتخللممص اخللماييسلمتخصاإاللمياتايممصلاامماتخليايمم ااًلم

 م

 :النحوية المشكلة أسباب

م:متآلصيأممت ي لأمممالممتإلسلاأمممر ممم يليلًمممصصص اامم لالمماخةممما لسأمممتخ اايأمممتخليأممص لؤممم–ممص ليؤمممصش  لمممال

 .مخلصلإلممت يلييأماتخصيل يؤممتخص صالمماص ف مف لؤ؟مصل ت .1

 (.مصاتالماإاتل مصللاتل م)متخص ليصيأممت  إتلماص ف ممف لؤ؟مممخصل ت .2

 (.مصمميم8973ممتخ سلس  ممتخ ليؤممتاا.م)تخصإاي مم ات  ماص ف ممف لؤ؟مم يل .3

 :مالآلص مت ياليم  همصاضي ممخفلمايص ل

 :مت يلييأماتخصيل يؤممتخص صالممف لؤ؟مصل ت .1

ممت يلييأمممتخصيل يؤمممص صالمممياتا مماااإت  ممماصي يامممصاتنلمم إتلممماانيللمممتخ اايأمممتخليأممما ييأمممصلمماف  الًم

مما ييأ مممس لللممر ممالخ يللممتخليأمماا ممماخةممتيصفلإتًمممتخ ضلايممالخا يممتخل لقممضااالممتخ اايأمممتخليأممخصلإل

ممافإمممصفصيصللمممسلفيممماخةمممتخ اايأممتخ لاؤممماا إلمماتخاي لل ممتخا اللمماصفا مممتخ صل مما لصلممتال صصلؤممصاتا 

 .ماص لؤمصاتنلمخيأممتخيني أممتخ اايأمتاصصلإمم يل مممالةما خ ماااإت  م إيممخيأممتخصص لؤم

 (:مصاتالماإاتل ممصللاتل م)متخص ليصيأمممت  إتلمف لؤ؟مممخصل ت .2

ممصأص مممخ خ مماصاتايا ممااإاتصامممتخصص لؤممصللاتلممخصاا ممتخص ليصيأمممت  إتلممصأص ممتخصيلاؤ ممم  تممصلمماف  الًم

مماصثلاأممم تصلل مما إمممتخص ليصيأمممات  إتلممتخاييلأ مممر مممص ثاممتخص مممتخيليأممميايؤمممايلفيلًمممو لًمممخصش لممت  إتل

م لمماولنأ ممتخ اايأمماتخليأممتخص ليصا لصأ ممش الممالةممتخ ل صيلممياا ممتخص ثامم لصأممر ممتخصشاممتخضاء

ممالخ اتاإمممتخليأمممصإاي ممر ممتخيل إلمممتخ اي أمما لممم لال مماخةممتخ لسأمميش اممي تلممالمممتخليأمممااتاإممصإاي 

ممالخليأ مممتخ اتاإمماصإاي ممتخص لإخأممماليممضااالمماخةمممإراممصصلممتخص ليصيأ مممتخ صليأممر ممتخثياتلمممايإممصيل ممخؤ

 .مار ايلًممافيييلًممتسصصلايلًمممتخص  صأمالخفناصممااا لل

م

م

م
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م

 :يأص مصلمتخف امصإاي مر ماخيللمفاص متخص متخافلءلماتخ لالمت  إتلم صل

م لماص فرررةمتخرررا يي  مارررلخص ليؤمصاصا رررلًممي رررالم لمتخف ايرررأمتخ اتارررإمخص لررريؤميفايررر م- 

ماتخ رررررإي مالاليرررررصصل ممتخنررررر ي أمتخليايرررررأمت افيرررررأمصرررررامتخصص لصرررررالميص لصرررررل

ماافصررررلمتخف ررررا مااتاررررإمتخصص لصررررالمي يرررر م لمتخلررررإلمرلرررري ماتخ صلاررررأ ماتخ رررراتءل

م يررررلخياامرررر متخف ايررررأمتخ اتارررإميا ررررلم لم ررراماخيررررامفصسرررام لمخفررررلميفايررر متخررر ي

 .تخليايأ

مرررر متخ ليرررلمت يرررلخييمااررريلمتخف ايرررأمتخصنررر ل للماررريلمفينرررلمالمم لمخفرررلميفايررر م-ي

م  رررإت م اميرررلصيأ مص رررللٍمميص رررالم لماخرررةم لسرررأمرررر مررررلخصص لؤمتخص ايررر  مصسرررلل

 .صشاقمخيايأما لامر متخ يلل مفات  مر موااتلم امصلايويأ 

مخلرررلمتخ رررلخؤمخيرررللمر رررل ممتخف ايرررأ متخ اتارررإمنررر ااأمصرررلمففررر ا مالمم لمخفرررلميفايررر م-ل

مصرررلماليرررامصشرررصصلمريصرررلمارررإالًممتخ اايرررأماخييرررلما نررراخلل ما   لصلرررل مااتارررإ ل

متخصال رررر متوصيررررلامف يررررلما لمالررررلمف فررررةم لمخفررررلميفايرررر مصررررلماخ ررررلمااتاررررإ 

مففشررررئما لمتخليايررررأ ماص ررررلخالؤمتخصص لصرررريل مف ررررامخصيررررصالمتخص  صررررأمتخف ايررررأ

أ مصاتارررلمرررر متخليرررأ مصا يرررلمرررر م خررر ما رررإم لفيرررصثصامثرررؤمخرررإيلؤ متخرررإاترا م يرررّ

 .تخليأما يصأمتخصص لصالميش امتلمالة

متخف ايررررأمتخ اتاررررإم لمإت صررررلًممالخ يرررراللميضررررام لمتخ اايررررأمتخليررررأمصررررإا مالررررةم- 

 . ليأماخييلماييلأ

مص رررررالم لمتخف رررررامرررررر متخصص لصررررريلماخرررررةمص رررررإؤمتخصررررر مخلصاضرررررااللميفايررررر م- 

متخصيلاررررلماصليررررأمخلررررؤماصيررررللمتخليايررررأ م لسررررلصلؤمصلارررر ما يييررررأمصاضرررراالل

متخضررررا لل متاررررا.م)يررررليصأم صلاررررأماي صاررررالميررررليصأمارررراتءلمخي ررررا اتمتالسصصررررلا  

 (.202مم 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

م
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 : الخاتمة

م لمخفررررلميص رررلمتخف ايررررأمتخصيرررل يؤمت صيرررليما يييررررأمتخافل يرررأمتخف ايرررأمارررراضمموررر لمصرررل

 : لمف  إ

مفشرررررل للمصصضرررررصفأمصوصليرررررأمصإاييررررريأما يرررررلخييمتخافل يرررررأمتخف ايرررررأمتيرررررص صلل .1

 .تخص ليصيأمت  إتلمص  ي ميلاخأماخةمي إيمص ليصيأ

مصررررامااا لررررلمتخصيررررل يؤماافررررلءمتخص لاصررررللمصايرررريخمتخافل يررررأمتخف ايررررأمصيررررلاإ .2

 .تخا ضمما ضلل

مالصرررررأ مانررررريأمتخف ايرررررأتخافل يةمصارررررلإئمصاتارررررللمضرررررااالمتخال ررررر ميرررررال .3

 .ولنأمانيأمتخف ايأمصل مالةمتخ ل صأماتاليصاتصيسيلل

مالخف ايرررررأمخص رررراييلؤمتخ اايأاصإايررررلصللمتخليررررأمخصإايرررر مصإايايررررأمإااتلماالصررررأ .4

متخررررص لؤماأ ررررإتلماص رررراييلؤمتخصررررإاي  مررررر متخوررررالمتخ إيثررررأماتخف ايررررللمتخافل يررررأ

مررررر ماليلررررلمتخ ل صررررأمتاليررررصاتصيسيللما ررررضممتيررررص صللمييررررص ي اتم رررر متخص اررررر 

 .تخ اايأمتخليأمصإاي مصسلل

مايررراا ممصص لصررريلؤمخص ايرررلمسلررراإ ؤماررر لمالرررةمتخ اايرررأمتخليرررأمصإايررر مصشرررسيا .5

متاصصرررلإم ايررر مارررلماي رررالمرلصلرررل مرررر منررر ااأميسرررإالمتخصررر متخ اايرررأمتخليرررأ

 .تخصص لصيلم  الءمت صصلؤماثلالمالةمص صلمتخص متخافل يأمتخف ايأ

متخصو رررري مورررر لمصررررلمتخف ايررررأمتخ اتاررررإم صرررريمررررر متخص صررررالمصف رررريؤمصاتاررررلل .6

مريلررررل متخرررراتاإلمتخف ايررررأمخلصيررررل يؤماصصإاسررررأمصف صررررأمانرررراالماتخصررررلاامتخررررإاي 

متخسإيررررإلمالخصيررررل يؤماتخصاصا ررررأمت يليرررريأمتخيررررلا أمتخص لاصررررللمالررررةماتخص ررررال

متخصص لصرررريلمالررررةمتاليررررصي ليماصليررررأمييررررللمتخرررر يمت صررررامصإاييررررلل متخص لرررراي

 .ص فةم تمتخص لؤمايس ل

 

 

 

م
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 :المصادر

متخ اآلمتخ ايؤ. •

متخص صيرررر مخررررإلمتخصلايويررررأمخلصيررررل يؤمص صررررا ماافررررلص :متخررررا صلمااررررإمتاررررات يؤ  .1

م يررررا)مإ صررررااتهمت اا ررررأمتخفرررراا ماصررررإتا متالاإتإيررررأ مالخصا لررررأمتخص يرررراريل

 (.ؤم2000)متخصاايأ م ليأمتخصفييأ مسلص أم (صفشاال

تارررلمسفررر  متارررامتخيرررص ماثصرررلل:متخونرررل ص مص  يررر :مص صرررإمالررر متخفسرررلا مإتام .2

 إ.ل.تخلإلمخل الاأ ماياال م

متالراي ررر  مت فنرررلايمص ررراؤمارررلمص صرررإمتخرررإيلمسصرررللمتخيضرررلم اررر مصف ررراا متارررل .3

م–مايرررراالمتخ لصيررررأ متخ صرررريمإتام يررررإا مت صررررإماررررلصا:مص  يرررر متخ رررراي مخيررررلل

 (.ؤم2009م-م رم1430)مخافلل 

متخي ررررامإتامتخ اايررررأ متخليررررأمصررررإاي م ات رررر :متيررررصلايلم  ايررررلمتخضررررا لل متاررررا .4

 (.ؤم2007)متالاإل م–ماصللماتخصا يا مخلفشا

متؤمسلص رررأ:متخص اصرررأمص رررأمتخص ارررر  متخفصرررامرررر مايلسيرررامف ايرررأ:مايصرررللماا رررلل  .5

 (.ؤم2006)متخ ال 

صصيصررررر  مصييرررررالمالررررر مسررررراتإ مفصرررررل  م إيثرررررأمخصرررررإاي متخصيرررررل يؤمتخف ايرررررأمتخ .6

تالاإل مم–)ارررررراضمص اي رررررر ( مإتامتخاضرررررراتلمخلفشرررررراماتخصا يررررررا ماصرررررررللم

 ؤ(.مم2015)

اثصرررلل مات صرررإمص صرررإمالررر :متخليرررأمتخ اايرررأمتخرررةمصرررايساي ماارررإمتخ  يررر مارررلمتخ .7

 يرررررل مصفشرررررااتلمتخصف صرررررأمتاليررررر صيأمخلصاايرررررأماتخث لررررررأماتخ لررررراؤ متخصصل رررررأم

 ؤ(.2005تخ اايأمتخي اإيأ م)

متخ ايررررل مص صرررراإ ما يررررأ.مإ:مصاتس ررررأمتخررررص لؤ مف ايررررلل:م يرررريلمالرررر م سررررل   .8

 (.ؤم1978)متخص ارأ مالخؤ

:مص فاخاسيرررررلمتخص لررررريؤماررررريلم يلرررررأ مص صرررررإمص صررررراإ ماصاريررررر  م  صرررررإمصااررررر تخ .9

( مإتامتخصيررررررريالمخلفشرررررراماتخصا يررررررراماتخ الارررررررأ م8تخف ايررررررأماتخص ايررررررر  م م)

 ؤ(.مم2011اصلل متالاإل م)

مإتامتالسصصلايرررررأ متخإاتيررررللمصرررررإاي م ات رررر ماشررررريإ مروررررايموضررررا  .10

 (.ؤم2006)متالاإل م–ماصللماتخفشا مخلصا يامتخصييال

ماصنرررررصيؤمتخصااايرررررأمتخصفرررررل  مافرررررلءمتيررررر :مص صررررراإمص صرررررإمواتخرررررإل تخ .11

ماصرررررلل ماتخفشرررررا مخلصا يرررررامتخصييررررالمإتامت اخرررررة متخ ا رررررأمتخص ليصررررر  متخ صررررلي

 (.ؤمم2007)

متخصااررررايمتخررررفي مالررررؤ:متخصايررررايم ررررايؤما يررررإامصا رررر  ميررررصلمإتوررررل  .12

 (.ؤم2014)متخ اتق م–مايإتإمتخ يل مفاامص صيمصفلسيأ م ي 

مرررر م إيثرررأمتيرررلخيي:م يررريلمالررر م رررا مامفسرررؤمص صررراإم لصرررلمإخيص  تخرررم .13

 (.ؤم2004)متالاإل م–ماصللمتخشااق مإتامتخ اايأ متخليأمااتاإمصإاي 
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متخ اايررررأ متخليررررأمااتاررررإمصررررإاي م يررررلخيي:مفسررررؤمص صرررراإم لصررررلمإخيص  تخررررم .14

 (.ؤم2013)متالاإل م–ماصللماتخصا يا مخلفشامتخصفل  مإتا

ا ات رررررر مم تيررررررا ماآورررررراال متخصايررررررااأمتخشررررررلصلأ متيررررررصياتصيسيلل .15

 ؤ(.م2013افصل  ماتيلخييماااتص  مإتامتخصاصضة متخ اتق مايإتإ م)

 ررررررر(:مصررررررل مم205 ايررررررإي مص صررررررإمصاصضررررررةمص صررررررإمتخ يرررررريف م)لمتخ .16

تخ رررراا مصررررلمسررررات امتخ ررررلصا  مص  يرررر :مااررررإمتخصررررف ؤموليررررلمتاررررات يؤما ررررايؤم

مؤ(.م2007م- رمم1428ي يإمص صإمص صاإ ماياال مخافلل م)

متخافل يرررررأ مصف ررررراامصرررررلمتخصرررررإاي امتخرررررص لؤ:م يررررريلم يرررررلم يصرررررال  .17

 (.ؤم2003)متخ صي مالخؤمتخ ل ال 

متخ لررررراؤ ماتيرررررصياتصيسيللمتخافل يرررررأمتخف ايرررررأ:مص صررررراإمارررررليشم يصرررررال  .18

 (.ؤم2007)ماصلل متخشاق مإتا

متخافل يررررأ مصف رررراامصررررلماتخصررررإاي متخررررص لؤ:متخ صيررررإمااررررإم صررررللم يصررررال  .19

 (.ؤم2003)متخ صي مالخؤمتخ ل ال 

مررررر متخافررررل  متخص ليررررلمتيررررصياتصيسيأمر لخيررررأ:متخ صيررررإمااررررإم صررررللم يصررررال  .20

م ايمتخيي يررررلءمإتايرررر مخررررإلماتخ ا ررررأمتخ ررررالماررررلمتخاإيلررررأمتخصنررررااتلمصنررررايي

مخلصاايررررأمتخصنررررايأمتخسلص ررررأمتخ لصيررررأ متخصاايررررأمصسلررررأمتخصوصليررررأ متخررررص لؤمتيررررلخيي

متخ ررررإإم (1)متخصسلررررإمشررررص  مارررريلمسلص ررررأ:متخصاايررررأم ليررررأمتخ ررررل ال متخ لصيررررأ 

 (.ؤم1998)م (4)

متخ لرررررؤمإتامتالسصصلايرررررأ متخإاتيرررررللمصفرررررل  :م  صرررررإمسررررراإلميررررر لإل  .21

 (.ؤم1984)مخلص ييل 

مإتاماتخايلضررررريلل متخ لررررراؤمصرررررإاي متيرررررلخيي:متخ رررررلر ماارررررإميررررر صأ  .22

 (.ؤم2002)متالاإل م–ماصللماتخصا يا مخلفشامتخ لصيأمتخيل ااي

مصفصيرررأمرررر متخافل يرررأمخص لررريؤمص صرررا مفصرررا  مرلاليرررأ:مص صرررإمصررر  ميرررليؤ تخ .23

مص رررررإيلمرررررر ما ثا رررررلمتخ لررررراؤمص لصرررررللمخرررررإلمتخافرررررل  متخصرررررإاي مصصلايرررررلل

م لخاررررللمخررررإلماتخسيا يصيل يررررأمتخ يصيل يررررأمتخصييرررراتلمخصيررررل يؤمتخاإيلررررأمتخصنررررااتل

ميررررر اإ متخصلررررر مسلص رررررأمصسلرررررأمتخايرررررلض ماصإيفرررررأمتخصصايررررر مت المتخنرررررل

 (.ؤم2004)م (16)متخصسلإمي اإ متخصل مسلص أمتخصاايأ م ليأمتخايلض 

شررررراا موليرررررلمتارررررات يؤ ماآوررررراال:متيليررررريللمتخصرررررإاي  مإتامتخصفرررررل  م .24

 ؤ(.م2005خلفشاماتخصا يا ماصلل متالاإل م)

نررررااي مإتاإمااررررإمتخيرررر ؤ:مص ررررايؤمصفررررل  متالاررررإتإمتخصلفرررر مررررر مص ل ررررإم .25

تارررإتإمتخص لصررريلماتخص لصرررللمصرررلماسلرررأمف رررامتخصإايررريلماتخ لارررأمرررر متخ ررراتق م

تخصاايررررأمتاررررلماشررررإم)ت اا ررررأمإ صررررااتهم يررررامصفشرررراال( مسلص ررررأمايررررإتإ م ليررررأم

 ؤ(.مم2003)

متخصررررإاي مفصررررل  ماا ررررضممتخصف رررراص متخصررررإول:مصفررررةمتخنررررااا مااررررإ .26

مررررر متخصف رررراص متخصررررإولمتخاتارررا متخ اارررر متخصرررر صصامتخافرررل   متخي ررررامالررررةمتخ رررل ؤ

 (.ؤم2004)مشص  مايلمسلص أمتخ ل ال ماتخص لؤ متخصإاي 



24 
 

امتيررررصوإتؤمفصررررا  متخررررص لؤمتخافررررل  مااررررإمهللا ميررررلصيأمص صررررإمص صرررراإ:م ثررررم .27

ررررر مت صيررررليمص صيرررر متخ ل ررررأمتخثلفيررررأمصررررلمتخص لرررريؤمتاليليرررر ما ررررضمتخصيررررل يؤم

تخف ايرررررأماتصسل ررررررلصلؤمف رررررامتيررررررصوإتؤمتخفصرررررا   م)ايررررررلخأمصلسيرررررصيام يررررررام

 ؤ(.م2007صفشاال(مسلص أمتخيياؤ م ليأمتالإتي مصنا م)

مررررر متخ لرررراؤمخص لرررريؤم إيثررررأمتصسل ررررلل:ماآورررراالمصفررررة متخلررررلإي مااررررإ .28

متخ ررررل ال م (1)م متخافل يررررأ ماتخف ايررررأمتخصي يرررراماصفصيررررأمتخ لخصيررررأمتخص ررررلييامضرررراء

 (.ؤم2003)متخ اا  متخي امإتا

ااررررإمتخلررررلإي مصفررررة ماآورررراال:متصسل ررررللم إيثررررأمخص لرررريؤمتخ لرررراؤمررررر م .29

( متخ ررررل ال م1ضرررراءمتخص ررررلييامتخ لخصيررررأماصفصيررررأمتخصي يرررراماتخف ايررررأمتخافل يررررأ م م)

 ؤ(.م2005)إتامتخي امتخ اا  م

انررررا م يرررريلمااررررإمتخاررررلاي متخيلررررؤماررررلمتخ رررراتءلم اي ررررأماصليلصررررام .30

 ؤ(.م1999اص خيلمصنلااا متخص صيمتخ اا متخ إي  متالي فإايأ م)

م نررررليمصا رررر متخ اايررررأ متخليررررأمصررررإاي مررررر متخصاسررررا:متاررررات يؤما ررررل  .31

 (.ؤم2005)مصنا م–متخ ل الماتخفشا مخل الاأ

تخصاسلررررللمتخف ايررررأماتخص اي يررررأمخص لصرررر م  يلرررر  مااررررإمتخص يررررلميررررلخؤ:متخ .32

تخليرررأمتخ اايررررأمرررر مصإيفررررأمتخايرررلضماصررررإلما اصلرررلمالخف ايررررأمتخافل يرررأ متخصسلررررأم

( متخ رررررإإم19تخصااايرررررأ متخ ايرررررل م ليرررررأمتخصاايرررررأ مسلص رررررأمتخ ايرررررل متخصسلرررررإم)

 ؤ(.م2005( م)76)

 لررررررل م يرررررلؤماارررررإمتخ  رررررال:م ثرررررامث ثرررررأمتيرررررلخييمصلصي يرررررأمرررررر م .33

نرررراصمتخ اآفيررررأمتخص يا ررررأمارلررررؤمتخص ررررلف متخ اآفيرررررأمتاليررررصاسل متخصاسررررأمخلف

تخصسرررراإلمخررررإلمص صيرررر متخنررررلمتخوررررلص متالاصررررإت   م)ت اا ررررأمإ صررررااتهم يررررام

 ؤ(.2006صفشاال(مسلص أمايإتإ م ليأمتخصاايأمتالماشإ م)

ميليرررررلأمتخصاايرررررأ مالررررراؤمص سرررررؤ:ماآوررررراالمتخل يرررررل ماارررررإميرررررلاتا  تخ .34

 (.ؤم1994)م (10-9)متخصاايأمالاؤ

تخررررا صل م ات رررر مصررررإاي متخليررررأمتخ اايررررأ مصا رررر مي يررررإمميليرررريأ مااررررإتخ .35

 ؤ(.م2004خلفشا متخ ا  متالاإل ماصلل م)

مخل الارررررأمتخي رررررامإتامتخصرررررإاي  مصنرررررصيؤ:ماآوررررراالميايرررررل ما رررررلص   .36

 (.ؤم2000)متالاإل م–ماصللماتخصا يا ماتخفشا

متخ ررررل ال مصااايررررأ مخيايررررأم  لإيرررر :مصنررررامررررر متخث لرررررأمصيررررص المصسلررررأ .37

 (.ؤمم1995)

متخافل يررررأمتخف ايررررأمالررررةماررررل ؤماافررررلص مرلاليررررأمولررررل مرررررلااقمصاارررري  .38

متخنرررررلم ررررر يمافرررررإمتخصف ررررراص ماتخصي يرررررامتخف ايرررررأمتخصيرررررل يؤمت صيرررررليمررررر 

 (.ؤم2015)مصفشاالم يامإ صااتهمت اا أمتالاإتإي متخاتاا

متخص ليصيرررأمت فشررر أمصصلايرررأمفصررر متورررص لم ثرررا:متخيررريإماسررريمصيلررر  تخ .39

ماتخف ايررررأمتخص فاخاسيررررأمتخصيررررص إثللمالررررةماررررل ؤمص صررررا مصررررإاي مفصررررا  مررررر 

متالاص ررررلايماتخصي يررررامتخنرررراامارررراتءلمصلررررلاتلماصفصيررررأمتخص نرررريلمالررررةمتخافل يررررأ
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متخرررررإتول متخرررررص  ؤمصا ررررر م ايمتخثلفايرررررأمتخصا لرررررأم ررررر يمخرررررإلمتخ لررررراؤمرررررر 

متخ لصيرررررأ مخلصاايرررررأمتخصنرررررايأمتخسص يرررررأمتخ لصيرررررأ متخصاايرررررأمصسلرررررأماتخورررررلاس  

م (3)متخ رررررإإم (6)متخصسلرررررإمشرررررص  ماررررريلمسلص رررررأمتخصاايرررررأ م ليرررررأمتخ رررررل ال 

 (.ؤمم2003)

م إيثرررررأماتيرررررصياتصيسيللما يرررررلخييم ررررراق:ماآوررررراالم  صرررررإ مفسرررررإيتخ .40

 (.ؤم2003)متخ اا  متخي امإتامتخ ل ال م (1)م متخ لاؤ مصإاي مر 

مخلا رررررا متخصاارررررايمتخصا ررررر متخصااايرررررأ متخصسلرررررأمصل ررررر :ميرررررليؤمف رررررإ  .41

 (.ؤم1995)مخيفأ(م2)مااؤماتإلفصلء 

فارررررل مص صررررإما ررررا:متخرررر  لءمتخصص ررررإإمررررر م ارررررأمتخنررررلم)تخف ايررررأم .42

اتخص ايرررررر ( مإتامتخصيررررررريالمخلفشررررررراماتخصا يررررررراماتخ الارررررررأ ماصرررررررلل متالاإل م

 ؤ(.مم2006)

ات ل  ميرررررر لإمااررررررإمتخ ررررررايؤ:م ات رررررر مصررررررإاي متالإيماتخا  ررررررأمتخررررررم .43

 ؤ(.م2004اتخص ايا مإتامتخشااق ماصلل متالاإل م)

 صررررإم صرررريلمتخصيصرررر :م يرررر مافررررلءمتخصفررررل  متخا يررررل م لصرررر مت صررررإ ماص .44

( مإتامتخصيرررررالمخلفشررررراماتخ اررررراماتخصا يرررررا ماصررررررلل متالاإل م5اصف يصلرررررل م م)

مؤ(.مم2012)
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