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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

 تصوراتها � م-تبات من ) ا واوضو%، ا#ا" استوي� � رئيسيا مكسبا ا�عليم � اغربية ارأة إقبال يش�
 اHنس� ب� بالعالقة األمر تعلق سواء ك�، معاجت � ا�عليم من جنته ما وانع;س فيه، ودورها بمحيطها وعالقتها #اتها

  .السواء � والسلوك العقليات S ذلك يستحدثه ا#ي وا�غيN السائد، بالو% أو األطفال، تنشئة أو
 ا#اتية ا;سب عن األحالم وراودتها إال \تمعنا، S أسالكه ب� وتدرجت ا�عليم، � أقبلت ةامرأ Z أن شك ال

 النسائية األعداد أن الوطنية ال-بية وزارة عن الصادرة األرقام وتdز .اbراسة أو ا�حصيل وراء من ستحقها ال` واوضوعية
 األسالك اقتحام � تj ألنها واضح، ا�عليم h Sقها اغربية ارأة تشبث وأن بها، يستهان ال اbراسية األقسام دخلت ال`

 اهنية، ال-اتبية زعزعة من تدرpيا يمكنها ا#ي الnء قريب، وقت حm ا#كور � صورةمق lنت ال` وا�خصصات العليا
  .اHنس� ب� اهs وا�قسيم

 هذا أن إال. قرون منذ حاجاته وتلبية العائt، االقتصاد S وافر بنصيب وساهمن اغربيات النساء عملت لقد...    
 عملها عن الرئيz اختالفه هنا ومن مادي، بمردود ةارأ � yعود يكن لم لةالعائ دائرة w Sصورا lن ا#ي النشاط
  .وwيطها ذاتها تطوير S للمساهمة أوسع أبوابا أمامها فتح ا#ي اأجور

 .ا�حول هذا S رئيسيا �مال lن ا�عليم وأن ملحوظ�، و{وال سNورة عرفت اساهمة هذه أن با#كر واHدير
�درك واستويات، واهن واؤسسات اجاالت شS m النساء حضور � نظرة �نل أن ويك� Nالوضع مس ا#ي ا�غي 
 اجال S ارأة مساهمة و� اجتمعات، �قدم و�ورية أساسية تعد ظاهرة S �ثال األخNة العقود خالل اغرب S النسا�

  .فعال بش� االقتصادي
� أهمية ندرك ا#كور، � مقصورة قريب وقت حl mنت ال` اهن \ال تقتحم الشابة ئيةالنسا األجيال نرى ح

 اyو� استوي� � و�سيدها اHنس�، ب� اساواة بقيم االقتناع زرع S فاعلة ووسيلة إpابيا، {ول �مل باعتباره ا�عليم
tرأة وضع � ا�عليم م-تبات أهم ولعل .والعم الال� النساء من م�ايدة أعداد إقبال S تتمثل باغرب، االقتصادية ياةوا� ا
 و�ن. ا�اص أم العام بالقطاع األمر أتعلق سواء اسؤوyة، لزمام بعضهن وتسلم الشغل، سوق � تعلي� مستوى � يتوفرن

 النشاط S مهمة طاقة راهنا لنساءا تش� إذ اإلحصائيات، ذلك تب� كما النسوي النشاط معدل تزايد ذلك نتائج من
 Z ومقابل نساء، القروي الوسط S النشيط� من%  46و ادينة S النشيط� من%  26 نسبة أن �د حيث االقتصادي،

�  .نشيطة امرأة �د نشيط� رجل
  .)بتصرف( 69- 68- 64- 55:ص). 1966( ا*ولى وليلي للطباعة والنشر، مراكش، الطبعة دار »ة بين التعليم والشغلالمرأ« ،فاطمة الزھراء أزرويل
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  :ب النصحاص –أ 

  فاطمة الزهراء أزرويل ةبطاقة التعريف بالكاتب

  اأعماله  امراحل من حياته

  .بمدينة أزمور 1949ولدت سنة  -

  .ت دراستها االبتدائية بالدار البيضاءتابع -

  . انتقلت إلى فاس لمتابعة دراستها الجامعية -

  . حصلت على الدوكتوراه في اللغة العربية وآدابها -

  .م1998حصلت على جائزة المغرب للكتاب سنة  -

  :من مؤلفاتها

  المرأة بين التعليم والشغل  -

ي الصحف والمجالت باإلضافة إلى العديد من المقاالت المنشورة ف

المغربية، كما ساهمت في تأسيس وإدارة العديد من األبحاث المتعلقة 

  .بالمسألة النسائية

  :مجال النص -ب 

  .االجتماعي واالقتصاديضمن النص يندرج 

  :مصدر النص – ج

  .للكاتبة المغربية فاطمة الزهراء أزرويل» المرأة بين التعليم والشغل«كتاب من  مقتطف النص 

  :نوعية النص -  د

  .تفسيري ذو بعد اجتماعي واقتصادي/ نص تقريري   

  :)دور المرأة في االقتصاد الوطني( العنوان – هـ

ومركب ) دور المرأة(يتخلله مركب إضافي ) خبر+ مبتدأ (يتكون العنوان من خمس كلمات تكون فيما بينها مركبا إسناديا  :تركيبيا �

 .)االقتصاد الوطني(وصفي 

 .مي العنوان إلى المجال االجتماعي واالقتصاديينت :معجميا �

يوحي العنوان إلى وجود عالقة بين المرأة واالقتصاد الوطني بوصفها فردا من أفراد المجتمع تساهم في بناء اقتصاد هذا  :دالليا �

 .المجتمع وتنميته، فدورها إذا دور إيجابي يعود بالنفع والفائدة على المجتمع

  :ةالمرفق الصورة -  و

مثل الصور المرفقة بالنص أربعة نماذج من القطاعات التي تساهم من خاللها المرأة في تنمية االقتصاد الوطني، وهذه القطاعات ث

مما يدل  على أن دور المرأة متعدد ومتنوع وشامل لعدة مجاالت حيوية في ] الصناعة –البرلمان  –اإلعالم والتواصل  –الصحة : [هي

  .ى بعض المجاالت فقطالمجتمع، وال يقتصر عل

  :فقرات النص –ز 

  .وهذا يدل على أن العنوان يختزل معاني النص) المرأة واالقتصاد(تتكرر كلمات العنوان في معظم فقرات النص وخاصة كلمتي 

  :بناء فرضية القراءة -  2

  .الوطنيدور المرأة في تنمية االقتصاد يتناول س نفترض أن موضوعه لنصاألولية ل المؤشراتناء على ب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o ينشئه :يستحدثه.  

o أنتابتها وساورتها :راودتها.  
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o ال يستخف بها :ال يستهان بها.  

o تلح :تصر.  

o نتائج :مترتبات.  

o التدرج في الترتيب :التراتبية.  

o األحق واألولى باإلشارة إليه :الجدير بالذكر.  

o مقابل راتب :العمل المأجور.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  .إقبال المرأة على التعليم جعلها عضوا فعاال في المجتمع حيث اقتحمت مختلف المجاالت التي كانت مقصورة على الرجال فقط

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسي -  1

  .حقيق مكاسبها الذاتية والموضوعيةإقبال المرأة المغربية على التعليم وتدرجها بين أسالكه جعل لها فرصا في ت �

  .تشبث المرأة المغربية بحقها في التعليم وإصرارها على اقتحام األسالك العليا مكنها تدريجيا من زعزعة التراتبية المهنية �

حضور المرأة المغربية في شتى المجاالت والمؤسسات والمهن حيث أصبحت تلعب دورا مهم في الميدان االقتصادي وزرع  �

  .بقيم المساواة بين الجنسينتناع االق

 .من أبرز نتائج التعليم على المرأة إقبال عدد كبير من النساء على سوق الشغل سواء في المدن أو البوادي �

  :ويمكن إعادة صياغة هذه األفكار في كالتالي

  .مساهمة المرأة المغربية في االقتصاد :الظاهرة الموصوفة �

  .على التعليم، وإصرارها على اقتحام األسالك العليا والتخصصات التي كانت مقصورة على الذكور إقبال المرأة المغربية :أسبابها �

  .حضور النساء في شتى المجاالت والمؤسسات والمهن والمستويات :مظاهرها �

معدل النشاط تزايد (: على المستوى االقتصادي، و )االقتناع بقيم المساواة بين الجنسين(: على المستوى االجتماعيف :نتائجها �

  ).النسوي

    :الحقول الداللية -  2

  الحقل االقتصادي  الحقل االجتماعي

تنشئة  –العالقة بين الجنسين  –المجتمع  –محيطها  –المرأة 

  ...المجتمعات  –األطفال 

الحياة  –المهن  –عملها المأجور  –مردود مادي  –االقتصاد 

  ...معدل النشاط النسوي  –سوق الشغل  –االقتصادية 

  :الخصائص األسلوبية للنص -  3

  .يتجلى في وصف الظاهرة كما هي بلغة تقريرية خالية من المجاز أو االستعارة :أسلوب تقريري مباشر �

 ....]حيث  –إذ  –وهي  –ممثال في  –ومن هنا  –ألن [ :توظيف أدوات الربط الدالة على التفسير �

النشاط  –معدل النشاط النسوي  –التراتبية المهنية  –مردود مادي  –العائلي االقتصاد [ :مفاهيم واصطالحات خاصة بالموضوع �

 ...].االقتصادي 

  ]. ...من %  46في المدينة و... من %  26نسبة  –األرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية [ :إحصائيات �

VI  -  التركيب والتقويم:  
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  :التركيب  -  1  

تحقيق مكاسب ذاتية وموضوعية ترتب عنها تغير واضح على مستوى التراتبية االجتماعية بين  أدى إقبال المرأة على التعليم إلى

الجنسين، وقد أتاح هذا التغير للمرأة أن تساهم بشكل فعال في االقتصاد الوطني، واستطاعت بفضل تعلمها أن تنافس الرجل في مختلف 

ء على سوق الشغل، ونال بعضهن مناصب المسؤولية والقرار داخل الدولة، المهن وفي شتى المجاالت حيث أقبلت أعداد كبيرة من النسا

   .وكان من نتائج ذلك أن ارتفع معدل النشاط النسوي في المدن والقرى على حد سواء

  :التقويم -  2

ي تنمية يتضمن النص قيمة اجتماعية واقتصادية تتجلى في المكانة االجتماعية التي تحققت للمرأة بفضل تعلمها، ودورها ف

  .االقتصاد الوطني
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