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 * ديباجة اليوم الدراسي :

م ائر العلوة عن سلقد اكتسبت اللسانيات مع فردينان دي سوسير وتالمذته من أعالم البنيوية صفة المثولية واالستقاللي

ً للنسق اللساني، حيث حسمت أمر مركزيتها الضابطة في حقل الدراسات اإلنس ً واصفا انية األخرى، فغدت علما

ه منذ ثالثيني مي؛ قع التعليي الواات القرن العشرين، وبقي لها أن تحسم أمرها فواالجتماعية، واستئثارها بموقع الموج ِّ

اللغة العربية وات عامة، ي اللغباصطناعها خطاباً تعليمياً معصرناً يُسهم في تنمية معرفتنا باللغة ومهاراتها التواصلية لمتعل ِّم

د ضرورة إدراجها في مناهج التعليم الجامعي.   خاصة، لتؤك ِّ

س لمادة اللسانيات بمختلف مقرراتها؛ فهدفوفي هذا السياق يمك لى حمل ز أواًل عه يرتكن فهم وظيفة األستاذ الجامعي المدر ِّ

قالطالب على اإلقبال على المفاهيم والنظريات اللسانية من خالل مناقشة أهم األسئلة مناقشة نقدية و نه الحقاً من ة، تمكـ ِّ خالا

 ية، أو تفسيره لبعض ظواهرها التخاطبية.  تطبيقها في وصفه للغة؛ عربية كانت أو أجنب

د متعلم سلبي يتقبال في سذاجة المعلومات التي يتلقااها في األصل؛  ٍّ تعل ِّم فال هو مبإن الطالب الجامعي ليس مجرا عل ومتلق 

س بُرؤى اللسانيات في الوضع البيداغوجي، ينتفع الطالب أيضاً في تطوير للغة اي مشكالت ف نظره إيجابي. وكما ينتفع المدر ِّ

هذه  للغويْين؛لفهم اوتحريره من األوهام الخاطئة، وتركيزه على المهارات التي تؤكد اللسانيات مركزيتها في االكتساب وا

م في تنم نه من تحليل الخطابات والنصوص المختلفة، وال شكا أن ذلك سيُسهِّ وية؛ راته اللغية مهاالمهارات المختلفة تمك ِّ

ن طريق للسانية عمادة اب مهارات التفكير الناقد من خالل ممارسته لعمليات ذهنية مختلفة، يسل ِّطها على الإضافة إلى اكتسا

تراكيب يغ والإجراءات تطبيقية ُمَمثالَةً في تمارين لسانية متنوعة، يأخذها الطالب في وصف األصوات ودراسة الص

 والمفردات والدالالت.

عية؛ على الرغم ية والجاملتعليملنفسها كياناً مستقاًل بين سائر المعارف اللغوية في مؤسساتنا ا فاللسانيات إلى اليوم لم تُحق ِّق

م، فتسابقت علوم كثي ك األساس للبحوث اإلنسانية واالجتماعية في العالم المتقد ِّ ِّ م رة إلىأنها أضحت المحر ِّ ناهجها توخي 

ث عن فضل اللسانياتوتقدير حصيلتها العلمية، بما تستحصله من طرائق ونتائج ي الم المسدبد السعــ كما يقول  ، والمتحد ِّ

العضوية  التحاليل ح قيمةــ على العلوم اإلنسانية شبيه بالحديث عن أثر وأهمية الرياضيات في العلوم الدقيقة، أْو َمن يمتد

 وكشوف األشعة في حقل العلوم الطبياة. 

ر ات هذاوتدريس اللسانيات ليس الهدف منه التأريخ للمدارس اللسانية والتطورات المعرفية التي عاشتها ومؤثر ؛ بل التطوُّ

 هرة اللغةالج ظاالقصد منه تصوير  رحلة العقل اإلنساني مع الظاهرة اللسانية منذ القديم إلى عصرنا الحالي، وكيف ع

ره في المسبالفحص واالختبار والمشاهدة؟ ويتعدى ذ ً إلى استشراف آفاق العلم اللساني وتطوُّ ن ما يمكن أوتقبل، لك أيضا

مه من خدمات جليلة لإلنسانية بعامة ولدراسة اللغة العربية واللغات األخرى وتدريسها لمختلف  وفي ظل هذه  لفئات،ايقد ِّ

 سام اللغات األجنبية. الرؤية يُفترض أن تسير عملية تدريس هذه المادة في أقسام اللغة العربية وأق

 * اإلشكالية :



                                                    
 

ً نا ريبهل صحيح أن اللسانيات ــ كما يقول منذر عياشي ــ ما تزال ذلك المجهول الذي يثير في              ً وشك ا ، وتوجساً ا

ً أكثر مما يثير فينا نزعة لمعرفة موقعنا من واقع الثقافة والعلم والمعرفة في العالم؟ وهل  مة خالل لمقدا ات المعلوماوخوفا

 المحاضرات كافية لرسم أهم المفاهيم والمعارف اللسانية؟

 شغل؟ي عالم الماجه فهل للسانيات أهمية يجدها الطالب الجامعي خالل ممارسته الواقعية وفي حياته اليومية؛ خاصة عند اند

 ح جملة منية يطرإن انتقال اللسانيات من الفعل النظري إلى الفعل التعليمي في أقسام اللغة العربية واللغات األجنب

ذه المعرفة؟ هتلق ِّيه  أهداف التساؤالت، لعل أهمها: ماذا نريد من تعليم اللسانيات لطالب اللغة العربية واللغات األجنبية؟ وما

ة م أصولها المعرفية؟ أم نعل ِّ ة العاممن دراستها؟ ثم ماذا نعل ِّم من اللسانيات؟ أنعل ِّم مبادئها األساسيوماذا سيجنيه نظرياً وعملياً 

لمتعلم؟ ثم اي يعرفها ات التوتفصيالتها الخالفية والمدرسية؟ هل نكتفي بالمفاهيم النظرية؟ أم نغل ِّب الجانب التطبيقي من اللغ

ة منها كن اإلفادلُّم يموسائل تعليمية تساعد على فهم نظرياتها؟ وهل هناك مصادر تعما الطريقة المثلى لتعليمها؟ وهل هناك 

كون ية المادة أساتذ في ترسيخ المعارف؟ أال يحتاج الطالب الجامعي في كل مرحلة كتاباً أنموذجياً يشترك في وضعه ثلة من

ع لتدريس  معيناً للطالب على فهم الموضوعات واإلجابة على أهم األسئلة؟ هل الحجم ر افٍّ أو غيكلمادة االساعي الذي ُوضِّ

؟ وما المستوى أو المستويات المناسبة لتعليمها؟    كافٍّ

 لتي تواجهاقيل اوعليه يأتي هذا اليوم الدراسي ليكشف النقاب عن حقيقة تدريس اللسانيات داخل حجرة الدرس، وما العر

س في التعامل معها   ثانياً.الطالب في تلق ِّيها أواًل والمدر ِّ

 * أهداف اليوم الدراسي :

م ية التعلُّ ير عملـ رصد أهم الصعوبات التي تواجه نشر هذه المادة ليُستخلص منها الحلول واالقتراحات الممكنة لتيس 1

 وترغيب الطالب والباحثين في اإلقبال على المادة اللسانية .

و لسانيات أدروس الالطالب، وكذا األستاذ أثناء تحضيره لـ السعي إلى تحديد أهم العوائق والعقبات التي تقف في وجه  2

 تقديمها.

ر أنموذج يوافق متطلابات الطالب المعرفية. 3 رات المادة وتصوُّ  ـ قراءة في مقرا

 ـ الوقوف على ما أسهمت به اللسانيات في حقل التعليمية . 5

 .ـ أهمية استغالل الوسائل التعليمية في تدريس المواد اللسانية  6

اقع ها مع الوتكييف ـ كيفية تقديم الدرس اللساني في الجامعة وأهم المصطلحات المعتَمدَة في قاعات التدريس، ومحاولة 7

 الراهن .

 * محاور اليوم الدراسي :

 ـ إشكالية توظيف المصطلح اللساني التراثي محل المصطلح اللساني الحديث . 1

 العلم .ـ إشكالية الترجمة في التعريف بهذا  2

س الجامعي في اقتناء المفاهيم اللسانية غير الغامضة وتلقينها للطالب . 3  ـ دور المدر 

 ـ البرامج المقترحة لمختلف المواد اللسانية ومدى تقبلها عند الطالب واألستاذ على حد ٍّ سواء . 4

 ـ المناهج المثلى المتابعة في تدريس مادة اللسانيات . 5

 ية الُمسهمة في عملية تدريس اللسانيات .ـ الوسائل التعليم 6

 ـ الطالب وتعامله مع مادة اللسانيات . 7

 * شروط المشاركة :

 يرسل الملخص عبر البريد اإللكتروني ؛ مرفقاً باستمارة المشاركة وسيرة علمية مختصرة .ـ  1

 انسجام موضوع المداخلة مع أحد محاور اليوم الدراسي .ـ  2

 .لمجالت المداخلة قد سبق نشره أو عرضه في إحدى الملتقيات ، أو يكون مستاًل من إحدى اـ أال يكون موضوع  3

 صفحات . 10ـ أال يتجاوز عدد صفحات المداخلة  4

 بالنسبة للهوامش . 12بالنسبة للمتن و 16حجم  SimplifiedArabicـ يرجى استعمال  5

 الفرنسية( .ـ تقبل المداخالت باللغات )العربية ، اإلنجليزية ،  6

 * عناوين المراسالت :

 الملخصات والبحوث عبر البريد اإللكتروني التالي : رسلت

naama.dz-Labo.ddlaua@cuniv 

naama.dz-attaoui@cuniv 

0794522566 

0668627192 

 مواعيد مهمة :* 

 م 2023فبراير  22ـ آخر أجل الستقبال الملخصات يكون يوم : 1
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 م 2023ارس م 03ـ  ترسل المداخالت كاملة عبر البريد اإللكتروني بالملخص العربي واإلنجليزي في أجل أقصاه :  2

 م 2023مارس  10ـ تاريخ الرد النهائي بقبول المشاركة :  3

 الحق بوفنانيل م بقاعة المحاضرات جما 2023مارس  13بعون هللا ومشيئته ـ يوم االثنين ـ ينعقد اليوم الدراسي ـ  4

 بالقطب األول للمركز الجامعي صالحي أحمد )النعامة( .

 ـ رئيس اليوم الدراسي الشرفي :أ.د حبيب صافي )مدير المركز الجامعي صالحي أحمد )النعامة( .

 رئيس اليوم الدراسي : د. الطيب عطاويـ 

 أ.دصباح لخضاريـ رئيس اللجنة العلمية :

 د. عادل مصطفىـ رئيس اللجنة التنظيمية : 

 :* اللجنة العلمية 

 المركز الجامعي النعامة  ح لخضاري                أ.د. صبا

 المركز الجامعي النعامة  فريد بوعمامة                   أ.

 المركز الجامعي النعامة                               د. بغداد بلية  

 المركز الجامعي النعامة                        د. عادل مصطفى 

 المركز الجامعي النعامة                        د. محمد بداوي   

 المركز الجامعي النعامة                          د. بوجمعة عداد

 المركز الجامعي النعامة               أ. ناصر هللا بن شرقي  

 * اللجنة التنظيمية :

 المركز الجامعي النعامة        د. عادل مصطفى          

  المركز الجامعي النعامة                          د. بوجمعة عداد

 المركز الجامعي النعامة  فريد بوعمامة                   أ.

 المركز الجامعي النعامة          أ.ناصر هللا بن شرقي      

  المركز الجامعي النعامة                              طاهر لرقط  د.

 المركز الجامعي النعامة                             أ. محمد مدني 

 المركز الجامعي النعامة                          ط. إيمان تيلولي

 المركز الجامعي النعامة                      ط. نسرين سماحي

 المركز الجامعي النعامة                   ط. بوجمعة قدوري

 المركز الجامعي النعامة                ط. رحاب شهد تهامي

 المركز الجامعي النعامةفردوس منصوري             ط. 

 * استمارة المشاركة :

 ............................: ............................................................................. االسم واللقب

 ..............................الوظيفة : ..................................................................................

 .............................................................................................مؤسسة العمل : ..........

 ............................الرتبة العلمية : ...........................................................................

 ............................................................................الهاتف المحمول : ........................

 ............................الريد اإللكتروني : .........................................................................

 .............................................................محور المداخلة : ..........................................

 ...........................عنوان المداخلة : ...........................................................................

 ...............................................الملخص : .................................................................

 

 

 


