
 

 مقدمة تعبير عن االعتزاز باللغة العربية

نقدم هنا موضوع تعبير عن االعتزاز باللغة العربية التي ورثناها عن األجداد كابراً عن كابر، وأولئك األجداد تداولها 

في حياتهم التي عاشوها، ألنها وسيلة التواصل القوية والمعبرة بمعانيها الواسعة وكثرة مرادفاتها، يتواصلوا من 

نهم، ولم يتركوها على حالها، بل سعوا من خالل فطرتهم السليمة وكذلك في نفوسهم وأذها  خاللها للتعبير عما يجوش

سليقتهم األصيلة إلى تنميتها وتطويرها وإغنائها بالمفردات واأللفاظ الجديدة التي ولّدوها من ألفاظها واالشتقاقات 

 .الفصيحة

 موضوع عن العام الهجري الجديد 1444 بالعناصر كاملة :شاهد أيًضا

 تعبير عن االعتزاز باللغة العربية 

قبائلها الذين طوروها عن اللغات القديمة مثل السبئية والنبطية إن اللغة العربية ولدت في شبه الجزيرة العربي لدى 

والحميرية، وأوجدوا لغةً سامية، فهي لغة العروبة ومن حقنا االعتزاز بها، فهي لغة شريفة ورفيعة المقام، خاصةً وأن 

وسلم، يلقنه القرآن  رب العالمين أرسل الملك جبريل عليه السالم إلى نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه

الكريم باللغة العربية، فزادها رفعةً وكبرياء وخلود، وبعد نزول الوحي والتطور الالحق في علوم العرب راحوا 

يدونون فيها التاريخ من تراث وأحداث وشعر ونثر يعكس مهارة اللغة ومطاوعتها للسان وإغنائه بمفردات وعلوم 

 [1].لغوية ونحوية وبالغية وتأليفية

 موضوع عن حاتم الطائي كامل مع العناصر :شاهد أيًضا

 جمال اللغة العربية

العربية جماليتها من اإلبداع الفكري العربي، ومن جمال همس وجهر حروفها وتناغمها مع بعض لقد اكتسبت اللغة 

في سيمفونية موسيقية جميلة الوقع على السمع ولذيذة النطق على اللسان، ورائعة التعبير في المحتوى، والبالغة في 

أصوات الطبيعة ونطق الحروف، وكذلك التصوير والخيال، ورسم صور غاية في اإلتقان والتخيالت والمزاوجة بين 

أنواع الخط العربي الذي يزخرف حروفها بأشكال غاية في الدقة والجمال الساحر األخاذ، وال ننسى الحركات أي 

 .التشكيل لألحرف بالضم والفتح والتسكين والتنوين، وتضم اللغة علوم البيان والبديع والصوتيات

 تعريف اللغة العربية وخصائصها

العربية هي لغة سامية، وهي وسيلة التواصل بين العرب في كل ديارهم، وهي مستودع تراثهم الكبير، وتتنوع  اللغة

علومها من شعر ونثر ونحو وصرف وبالغة وبديع وعروض وصوتيات وغيرها الكثير، وتتميز اللغة العربية 

 :بخصائص مميزة نوجزها فيما يلي

  الوضوح في التعبير. 

  واالنسيابيةالبساطة . 

 الدقة في التعبير. 

 االقتصاد واإليجاز. 

 الداللة األحادية. 

 الموضوعية والعلمية. 

 موضوع عن النظافة الشخصية للصف الرابع :شاهد أيًضا

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%8a/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/


 

 تاريخ اللغة العربية

ة العربية هي النصوص التي وصلت على شكل نقوشمن األمور التي تروي لنا قِدًم اللغ   

ومنها النقش العرب الشمالي الذي تم العثور عليه في أوائل األلفية األولى من قبل الميالد بعدما تم انفصال اللغة 

العربية البدائية عن السامية الوسطى في فترة تاريخية مجهولة ألنها مكتوبة بخط نبطي وصفائي وحسمائي، ولكن 

ا جاء عصر التدوين نقل إلينا عبر المخطوطات المعلومات التي توثق نشأتها على صورتها الحالية لدى العرب عندم

   .القدماء، وكل الوثائق تدل وبشكل قاطع أنها لغة سامية وال يتكلم بها إال العرب في بالدهم بين قارتي آسيا وإفريقيا

 آراء العلماء في نشأة اللغة العربية

العلماء في نشأة اللغة العربية، واختلفوا بنظرياتهم حولها ولكن النظرية األقرب مانت هي نظرية المحاكاة تعددت آراء 

والتقليد، والتي تقول أن اإلنسان أراد التعبير عما يريد فراح يأخذ الصوت الصادر مما حوله عن مظاهر الطبيعة فراح 

ة، وكل لغة هي وليدة البيئة ومنها البيئة العربية التي يطور حنجرته ويكون المقاطع الصوتية إلى أن عرف اللغ

 .ابتكروها وطورها عبر مسيرة حياتهم لتخدمهم في التواصل

 موضوع عن الرسول صلى هللا عليه وسلم مختصر :شاهد أيًضا

 اللغة العربية الفصحى

إن اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي تم تدوين التراث بما فيه من علوم وفنون وشعر ونثر وخطابة بها، واألثر 

العربية الفصحى هو أثر القرآن الكريم حيث يتم القياس بواسطته ألنه هو الذي أحكم قواعدها النحوية  األقوى في اللغة

 .والصرفية ومعانيها المتنوعة، واآلن هي لغة التعليم بكل مراحله ولغة الصحافة، وهي اللغة الرسمية للبالد العربية

 فوائد اللغة العربية

منها اآلتيللغة العربية فوائد جّمة، ونذكر  : 

 وسيلة التواصل والتعارف. 

 مقدرتها على توليد لغات أخرى مثل اآلرامية والحبشية وغيرها. 

 نقل رسالة الثقافة والعلم بحملها لألجيال الالحقة. 

 أداة للتعبير عن الفكر والعاطفة والخيال. 

 موضوع عن االنضباط المدرسي كامل مع العناصر :شاهد أيًضا

 خاتمة تعبير عن االعتزاز باللغة العربية

حقنا االعتزاز والفخر بها، فهي لغة الدين اإلسالمي وهكذا نكون قد قدمنا تعبير عن االعتزاز باللغة العربية التي من 

 .من قرآن كريم والحديث النبوي الشريف، وهي مستودع تراثنا من أدب وشعر وتاريخ وعلوم متنوعة
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