و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة -البليدة ـ ـ ـ ـ 2ـ ـ ـ ـ
مخبر اللسانيات العربية النظرية والتطبيقية العربية والعامة

باالشتــــــــــــــــراك مـــــــــــــــــــع
مخبر الطفــــــــــــولة والتربيـــة مــــــــــــــا قبل التمدرس

ينظمان يوما ً دراسيا ً حول:

البالغيّإلىّ
ّ
وظيفّ
ّ
التّكرارّمنّالتّ
لدىّالمتعلّم
تطويرّالذكاءّاللغويّ ّ

يوم الثالثاء  19ديسمبر 2017

بتاريخ  05 :فيفري 2018

ديباجة اليوم الدراسي:
ّ
التكرار ظاهرة تنظم الكون والطبيعة ،قبل أن يكون ظاهرة في
الفنون والعلوم املختلفة ،فهو في الطبيعة ماثل بوضوح في تكرار
والنجوم والكواكب ،ما جعله يستقطب أنظار
دوران األفالك ّّ
املتقدمين على أسهم أرسطو الذي ّ
ّ
عد التكرار أحد أركان
الباحثين
ر
ّ
والتطور،
الجمال التي أبرزها "االنسجام ،والتناسب ،والتوازن،
ّ
والتدرج ،والتقوية ،والتمركز ،والترجيح والتكرار"ّ .
ً
ومما ال شك فيهّ ،
اهتماما كبي ًرا في مجاالت ّ
ّ
فنية
أن التكرار إذ يلقى
ّ
ويسجل
مختلفة ،منها املجال البالغي واألسلوبي فألنه يخدم اللغة
التعبير عن نظامها
مراحل نموها ،ويرصد حركيتها ليعطيها الحرية في ّّ
ّ
كل طاقات األداء وتجاوز
اللغوي الفريد ،الذي يسعى إلى استثمار ّّ

القوانين الثابتة ،ليفتح الباب أمام التكرار اإليقاعي الذي يسهم
يحقق االنسجام أو ّال ّ
ثم الترسيخ في ذهن
إيقاع داخلي ّّ
بدوره في بناء
ٍ
ّ
ّ
املتع ّلم ثانيا ،كما أنه يجعل العبارة قابلة للنمو والتطبيق ،وبهذا
ً
التكرار وقعا في النفسّ .
يحقق ّّ
ّّ
النفس إلى ّ
أن البشر
وعلى هذا األساس يذهب بعض علماء ّّ
ينجذبون لعملية التكرار ّ
"وأن هذه العملية تقتصر على املوسيقى،
ً
ً
أن التكرار ّ
يعد عنصرا رئيسيا في املوسيقى ،فلقد وجد علماء
وبما ّ ّ
ّ
النفس ّ
للمتعلم بتركيز انتباهه وتقوية
ّ
أن عملية التكرار تسمح
ّّ
الذاكرة السمعية لديهّ ،
ّ
ليتحول التكرار املوسيقي من
وشد انتباهه
الشكل الخارجي للموسيقى إلى الغوص في أعماقها ويبدأ التركيز حول
ّ
املقاطع اللفظية والصوتية والداللية ،هذا ما جعلنا نسعى إلى تعميق
هذه الرؤية في تطوير الذكاء اللغوي عند املتعلم ،بطرح إشكالية

إشكالية اليوم الدراس ي:
ّ
التكرار في تطوير الذكاء اللغوي لدى
إلى أي مدى يؤثر ّّ
املتعلم؟ ّ
املحاورّ :
 -1وظيفة التكرار في املجال البالغي.
ّ
ّ
اللغويّ لدى املتعلم.
التكرار في تطوير الذكاء ّ
-2وظيفة ّّ
ضوابط المشاركة:
-1ترسل المداخلة كاملة مع ملخص يبين فيه عنوان
المداخلة ،واألهمية ،واألهداف ،واإلشكالية ،والمنهج.
-2تكتب المداخلة بخط Traditional arabic 16

-3التقيد بالمنهج العلمي في كتابة المداخالت،

بشرط أال تتجاوز  15صفحة.

-4تخضع المداخالت للتحكيم العلمي

مواعيد مهمة :آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة
يوم .2018/01/24

ترسل المداخالت على العنوان البريدي اآلتي:
nadwattekrar@gmail.com

