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فاس-ظهر المهرازكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

ي: ستاذ بوعنا ا: شعبةمصطفى وآدا ية العر اللغة

ية العر الدراسات مسلك

املاس : عنوان

ي د و ي اللسا املصط وقضايا ة اللغو التنمية

الوحدة :عنوان

واستعمالھاملعاد" ي اللسا املصط المتالك "عرفية

 

الغموض" مغرقة ألغاز ثالث ع حولنا، من الكون، والعقل: يتأسس ياة، وا ي، يا الف ن(العالم انت). الذ وإذا

ا ش و القرنالقضايا املعلن التحدي فإن ل؛ ا إ ا ق طر ياة وا ي يا الف بالعالم املتعلقة ساسية الت

العقل أسرار معرفة ع املة وال يحة ال القدرة امتالك يكمن ا ن(ا ي) الذ ل: سا ش ما ذا -باألساس-و

املعرفية العلوم ."موضوع

"بتصرفAndré Giordanعن"

املقرر ن مواضيع حول عامة ظرة

للوظائف املتنوعة ر املظا من العديد تفعيل خصوصية تقدم سانية اللغة انت إذا

نية الذ شاطات ال من العديد أي املعرفية: املعرفية، فإن ًا؛ وإدرا تتأسسCognitionإنجازًا ال

ا– شغاال ا سط سا-أ اء الذ اشتغال طرائق دراسة راتع تمظ من انطالقًا ي

اللغة من ستجعل شوئية، أو قارة ات مستو سواء ومؤولة، رحب–مرئية املجال داخل

املعرفية نية-للسانيات الذ شاطات ال ة معا ثوابت تتحدد حيث بامتياز، املعر ا موضوع

سواء حد ع ة اللغو ات درا و نجازات ا تفعيل يتم و : ال ماً تذكراًف نًا، وتخز تمثًال

واستعماالً  جاعًا أيضاً ... واس ا س وتقي ا نمذج .ومحاولة
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استطاعت كيف معينة حدود ندرك أن املقرر، ذا مواضيع خالل من سنحاول،

املعرفية" املعر" اللسانيات ا توج قدرة تؤكد لCognitifأن ل مية تقو مراجعات تقديم ع

ة، النظر إلدراكالثوابت الصوري ستقصاء مستلزمات ا تفرض ال جرائية و ية، واملن

القدرة اشتغاالت نمذجة وكذا ا؛ تج ت ال نية الذ والوظائف ا، ونا وم اللغة يات ب

آليا ا س وتقي سانية .اللسانية

وعمليات  ي اللسا الدرس ات مستو ن ب القائم التفاعل ر مظا ثمار اس ع نجازسنعمل

الفعل مراحل ل اللسانية املعارف مية أ ع للتدليل ، املعر التوجھ ذا وفق اللغوي،

ونطقاً : اللغوي  وصياغة، نًا، التالية... سن املحاور خالل من :وذلك

املقرر  محاور

املعرفية-1 اللسانيات إ الطبيعية اللسانيات .من

املعرفي.1.1 العلوم من جزء .ةاللسانيات

اللسانيات. 2.1

املعرفية-2 للسانيات ة النظر :سس

أولية.1.2 .تحديدات

املعرفية.2.2 اللسانيات إ عاد املتعددة التوليدية اللسانيات .من
املعرفية.3.2 للسانيات ة النظر الثوابت :عض

ن. أ.3.2 الذ ة اللغو املعرفيات .تنظيم

الوق. ب.3.2 نمذجة ةمسارات اللغو ع ا

ن-3 اللغو نجاز و لإلدراك واملعرفية اللسانية :املقتضيات

اللغوي . 1.3 لإلنجاز ساسية :املراحل

وماتيةمرحلة.أ.1.3 املف .الصياغة

ناتمرحلة.ب.1.3 سن ية-الداللية: ال كي ال والصوتية الصوتية، والصرفية ية، كي ال

النطق.ج.1.3 .مرحلة

اللغوي عض.د.1.3 إلنجاز ديثة ا .النماذج

ن. 4 اللغو نجاز و لإلدراك اللسانية :املقتضيات

الصوتية. 1.4 .املعارف

الصرفية.. 2.4 .املعارف

ية. 3.4 كي ال .املعارف

الداللية. 4.4 .املعارف
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التداولية. 5.4 .املعارف

ن.5 اللغو نجاز و لإلدراك املعرفية :املقتضيات

ناملس. 1.5 اللغو نجاز و دراك ا تفعيل يتم ال نية الذ .ارات

ن.. 2.5 اللغو نجاز و دراك املوظفة نية الذ املسارات يقية: طبيعة م ختبارات .عض

نجاز. أ.2.5 أخطاء .تحليل

ن.. 2.5 اللغو نجاز و دراك ة املعا ات .مستو

املقرر  داف أ

ندف تمك إ متعددة، ات مستو والتطبيقي النظري ن ب تزاوج ال املقرر، ذا مواضيع

ة النظر ا ثواب املعرفية اللسانيات ا عل تؤسس ال ة الضرور املبادئ إدراك من الطالب

ا استطاعت ال الكيفية يدرك وجعلھ يقية، م املعرفية(و دراسة) اللسانيات من نتقال

أنماطظوا ا بموج تتحدد ال املعرفية املسارات البحث إ إنجازًا املختلفة اللغات ر

نياً  ذ ا .اشتغال

نجازات ل اللسانية املعارف مية أ ع نة ال آخر، مستوى املقرر سيحاول كما

دو  يتحقق ال النفاذ ذا أن ع نة ال تم س حيث ية، العر ة اللغو ات درا وءو ال ن

تتحدد وإجرائية معرفية اقتضاءات وفق ية، العر للغة العامة اللسانية ونات امل إ جباري

اللغة ذه ل ية ام ال صوصيات ا ا .بموج

املقرر  داف أ تحقيق متطلبات

تقنية-أ :متطلبات

الوسائل توف ن يتع حوال، أحسن سية التدر العملية إنجاز شروط ن التقنيةلتحس

ذلك ع :املساعدة

املدرسة- املواد خصوصيات إ لالستجابة تقنيًا معدة .قاعات

تقنية- زة توضيحية-أج ...رسوم

بيداغوجية-ب :متطلبات

ي ما ن يتع دافھ، أ وإنجاح حوال أحسن املقرر دروس :ملسايرة

ع-أ درس، ل ، ستاذ اعتماد

تتضمن- تقنية صصوثائق ا ل املقررة الدروس ملضمون ضة العر طوط ا

سية .التدر
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درسھ- إلنجاح ة ضرور ا يرا ال التقنية دوات ل .استعمال

الطالب-ب ام : ال

الدروس- طبيعة ألن مقبول، عذر بدون صص ا عن التغيب وتطبيقياً –عدم ًا -نظر

يتط الدقيق املنطقي ا وتماسك ا، مضامي طواتوترابط ا ل عة ملتا الدائم ضور ا لب

املة و يحة استفادة ضمان أجل من .املقررة

وإنجاز- ا، ومناقش الدرس ار أف صياغة املشاركة ع صص ا ل ل الفع ضور ا

درس ل موَجَزًة صيغت ال املحاور ا ف ُتَفصـَُّل وجماعية فردية .عروض

خ- من املقرر مواضيع يحيلمسايرة ال واملقاالت الكتب، عض وأبواب فصول قراءة الل

واملراجع املصادر الئحة أو الفصل داخل ستاذ ا .عل

ن-ت الباحث الطلبة عروض خاصة إجرائية ماقتضاءات ر : وتقار

من بمجموعة ام ل ا، وتقديم ر والتقار العروض إنجاز الباحثون، الطلبة يرا

:الشروط

ن- املستو ن ب امل والت افؤ الت خصوصية مراعاة عرض: يجب ل والتطبيقي .النظري

بالدراسة- عرض ل ناول ي أن صوص(يجب با التطبيقي ر) املستوى وظوا ع وقا

يتأطر ال والبحث ن و الت وحدة املقررة التخصص ثوابت مع امًا ا ية، عر لسانية

ا داخل . الطلبة
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ية العر واملراجع املصادر يةعض ةوالغر الضرور

مصطفى ي، بوعنا

)ب1999(

الصوتية"  للمالمح ند ال لسانية: التمثيل ر ملسارات-مظا معرفية

ن الفونولوجي والتمثل ". دراك

شورات"معرفية"مجلة م جمة: "، وال املعرفية العلوم البحث " جمعية

ص2/3: ع). فاس( ص ، :44-61.

مصطفى ي، بوعنا

)2003(

الكالمي لإلنجاز املعرفية واملسارات ية اسو ا . الفونولوجيات

معرفية ديثة: ملفات ا بحاث وترجمة. (سلسلة )إعداد

فاس: مطبعة ي، .أ

مصطفى ي، بوعنا

)ب2004(

ي العر اللغوي لإلنجاز املعرفية واملسارات الفونولو ن سن .ال

م: مجلة ية، العر ع5: الطفولة ص. 19:، .51-41: ص

مصطفى ي، بوعنا

)2006(

ن اللغو دراك و نجاز الذ م امل مية مية: أ امل ة املعا

ة-والتحت اللغو للوحدات مية .م

م: مجلة ية، العر ع7: الطفولة ص. 28:، .58-43: ص

م ي، زغبوش،-بوعنا

ع-ب ، سف

)1997(

املعرفية"  العمليات ونمذجة املعر البحث ". نماذج

شورات"معرفية"مجلة م جمة: "، وال املعرفية العلوم البحث " جمعية

ص1: ع). فاس( ص ، :5-37.

م ي، زغبوش،-بوعنا

ع-ب ، سف

)2005(

املعرفية العلوم إ .مدخل

ع: مجلة ونقد، ص. 72:فكر .118-113: ص

ي، زغبوش،-مبوعنا

ب

)2006(

نتقال" ات شب نماذج خالل من ية العر مل ا لبعض لية ة املعا

".املعزز 

سانية والعلوم داب لية فاس-مجلة راز، امل ر .                14: العدد.ظ

ص 86-55: ص

محمد ، الرحا

)1992(

اللسانية" للنمذجة ة الصور صائص ا ".عض

ية:ضمن العر اللسانيات والعلوم1: ط. قضايا داب لية شورات م ،

البيضاء-سانية الدار مسيك، ..ابن
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