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مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية   

 
منوذج بطاقة فنية للتظاهرات العلمية  

 دورة تكوينية       يوم دراسي      ورشة عمل      ملتقى وطين     ملتقى دويل نوع التظاهرة العلمية
 فهم وإنتاج املكتوب: من لسانيات النص إىل تعليمية النص عنوان التظاهرة

 قسم تعليم العربية والتعليم املقارن للغات القسم

 فريق البحث يف اللغة العربية لغة منشإ وتعليم الفرقة 

 منتصف جوان التاريخ

 بوزريعة املكان

 اللجنة العلميةأعضاء 

 
 أعضاء اللجنة التنظيمية

 
 

 إشكالية التظاهرة

ال تنفك التعليميات تدمج مفاهيم تنتمي إىل حقول معرفية خمتلفة بغرض ضمان النجاعة 
لعملية التعليم والتعلم. فبفعل انتشار لسانيات النص ورواج حبوثها سارع املتخصصون يف 

تعليميات اللغات إىل التخلي عن النموذج التعليمي الذي يتخذ اجلمل اخلارجة عن 
م اللغة. غري أنه، بعد مرور بضعة عقود عن هذا التحول الكيفي السياق مبدأ لتعليم وتعل
يف بعدها  طرح حبد"ةت! التعليمي امليدانالكتابية يف القرائية وال تزال مسألة املمارسة 

النوعي؛ بل ذهب بعض املتخصصني إىل حد القول إنّ إدماج مفهوم لسانيات النص على 
 طرح مشاكل دون تقدمي حلول ملعضلة!يف ميدان تعليم وتعلّم اللغة، الرغم من أمهيته 

من حيث  وتلقّيه النصتوصيف ز بني ميي! تعليمي!بيداغوجي/ يف ظل غياب مشروعٍ تعليمي#ة!
 كتابية النص باعتباره ممارسةتعليمية كونه موضوعا للسانيات النص أو حتليل اخلطاب، و

)Pratique rédactionnelle(  القرائية مرتبطة ارتباطا عضويا باملمارسة
)Pratiquede la lectureن حبوثي!تبكما  تانإجرائي تانمعرفي ناتعملي ا) من حيث مه 

 ).Psycholinguistique cognitiveعلم النفس اللغوي املعريف(



مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية 	
 

2 
 

 أهداف التظاهرة

طرح املسائل التالية:-دف التظاهرة إىل   
يف األوساط  باكتساب مهاريت القراءة والكتابةاملتصلة ما هي حصيلة البحوث  -

املدرسية؟  
لدى  (فهم وإنتاج املكتوب) بتنمية الكفاية النصية اإلجراءات الكفيلةما هي  -

؟  املدرسي يف امليدان املتعلم  
 

 
الكتابة مهارة  - ة القراءةمهار الكلمات املفتاحية –الكفاية النصية  تنمية  - لسانيات النص   علم النفس  -

 املعريف اللغوي
حماور التظاهرة  
احملور األو"ل:   
احملور الثّاين:  

 احملور الثالث:

 
إفادة تعليميات اللغات من اللسانيات وعلم النفس اللغوي املعريف  

  العمليات اإلجرائيةإىل  من النظريات البحثية النصية:الكفاية 
 التعليمي امليدانأساليب تنمية مهارة القراءة والكتابة يف 

  

 تدخلنيقائمة امل
 

 
متطلبات أخرى  
 اخل) (جتهيزات، تذاكر

 

توقيع رئيس الفرقة  
 التاريخ

توقيع مدير القسم  
التاريخ  

 
 

مالحظة:   
1. ترفق البطاقة برنامج التظاهرة   
2. داخل وخارج الوطن مع حتديد مؤسسة اإلحلاق (خاصة بأقسام املركز) املتدخلنيقائمة    

 
 

 


