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ّالتّ كرارّّالتّ  إلىّّالبالغيّّوظيفّّمن
ّالل غويّّ ّالذكاء  مالمتعلّ لدىّّتطوير

  ديباجة اليوم الدراسي:

م الكون والطبيعة، قبل أن يكون ظاهرة في           
ّ
التكرار ظاهرة تنظ

الفنون والعلوم املختلفة، فهو في الطبيعة ماثل بوضوح في تكرار 

أنظار  جوم والكواكب، ما جعله يستقطبدوران األفالك والنّّ

التكرار أحد أركان الباحثين املتقّدمين على رأسهم أرسطو الذي عّد 

الجمال التي أبرزها "االنسجام، والتناسب، والتوازن، والتطّور، 

ّ".والتكراروالترجيح  والتدّرج، والتقوية، والتمركز،

 في مجاالت فنّية 
ً
 كبيرا

ً
ومّما ال شك فيه، أّن التكرار إذ يلقى اهتماما

ويسّجل مختلفة، منها املجال البالغي واألسلوبي فألنه يخدم اللغة 

عبير عن نظامها مراحل نموها، ويرصد حركيتها ليعطيها الحرية في التّّ

غوي الفريد، الذي يسعى إلى استثمار كّلّ
ّ
طاقات األداء وتجاوز  الل

القوانين الثابتة، ليفتح الباب أمام التكرار اإليقاعي الذي يسهم 

ذهن  ثّم الترسيخ في ق االنسجام أواّلبدوره في بناء إيقاٍع داخلي يحّقّ

ّاملتع
ّ
ه يجعل العبارة قابلة للنمو والتطبيق، وبهذا ثانيا مل

ّ
، كما أن

 في النفس.ق التّّيحّقّ
ً
ّكرار وقعا

فس إلى أّن البشر وعلى هذا األساس يذهب بعض علماء النّّ         

ينجذبون لعملية التكرار "وأّن هذه العملية تقتصر على املوسيقى، 

 رئي وبما أّنّ
ً
 التكرار يعّد عنصرا

ً
املوسيقى، فلقد وجد علماء  فيسيا

ّالنّّ
ّ
م بتركيز انتباهه وتقوية فس أّن عملية التكرار تسمح للمتعل

وشّد انتباهه ليتحّول التكرار املوسيقي من  ،الذاكرة السمعية لديه

الشكل الخارجي للموسيقى إلى الغوص في أعماقها ويبدأ التركيز حول 

فظية والصوتية والداللية، هذا ما جعلنا نسعى إلى تعميق 
ّ
املقاطع الل

، بطرح إشكالية هذه الرؤية في تطوير الذكاء اللغوي عند املتعلم

ّاليوم الدراس ي املتمثلة في:

 إشكالية اليوم الدراس ي: 

ر التّّ
ّ
كرار في تطوير الذكاء اللغوي لدى إلى أي مدى يؤث

ّاملتعلم؟

ّ:املحاور 

 .وظيفة التكرار في املجال البالغي -1

ّوظيفة التّّ-2
ّ
م غوّيكرار في تطوير الذكاء الل

ّ
 .لدى املتعل

 :ضوابط المشاركة
ص يبي ن فيه عنوان ترسل المداخلة كاملة مع ملخ  -1

 المنهج.و  واإلشكالية،، واألهمية، واألهدافالمداخلة، 
 Traditional arabic 16تكتب المداخلة بخط -2
المداخالت،  التقي د بالمنهج العلمي في كتابة-3

 صفحة. 15بشرط أال  تتجاوز 
 المداخالت للتحكيم العلميتخضع -4
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