
 إلى الموسم إيميشيل
 

 عتبات القراءة

 مالحظة مؤشرات النص

 :    :  الصررررررلى:امشلد :ن ررررررلخ:نب:نالررررررا:ال ياام:ال     :ال

:اإ  ل يل:اإقليا:اللاشيخ م:كل:لنم.

 : الصارى:الث نيم :صارى:انلأى:أن ز غيم:از ل :الت ليخ :ال ت يز:شحليل

:ال  يل،:شنظلتل :البل ئم:الح ل م.

 : ث  ف .:-ن  ل:النص :ن  ل:فن:

 .نا يم:النص :ن  لم:أدايم:

 :العناان:تلكيبي  :شرربج:ل لم:نب:ل ر:شن لشرلىلد:ال الرراا،:شا لررا

ال  لشر: تبعج:البخل:لى  ي ررررريلا.   ب:أن:نحال:العناان:ىلد:نلك :

:ىلن د :ل لم:فعليم،:فن ال:نثال :نت ج/نتالج:ىلد:ال الا:ى  ي يل.
 ف :د لتج:د اى:لحضررررررار:ال الررررررا:ال ررررررعب ::العناان:د لي  : ح ل

:ى  يل يل.

 الزن ن.-ال   ن-اخا م:النص :ت خ :تعل ف :ل الا:ى  يل يل :ال ن لبم:

 :نل  م:النص :ت بل:اأن:نالررا:ى  يل رريل:نن لرربم:الت   يم:شاقتصرر د م

:شث  فيم،:شتؤكخ: لد:ت يزه:ا حتف ليم:العلشليب.

 بناء فرضية القراءة

لسرر ا م:نفتلأ:أن:ناعرران:النص: تن شل:  ا :انيالق :نب:ال ؤشررلاا:ا

:ش  داا:نالا:ال ياام:اإ  ي يل.

 القراءة التوجيهية

 شرح المصطلحات

 . الفال لار :ال أثاراا:ال عبيم:أش:التلاث:ال عب:
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 :امنثلشاالالي  : لا: لتا:اخرالررم:اسنسرر ن:ااصررفج:ك تن :الت   ي :أش

:حض ر  .
 .ال تلن :ال  تلئ:

 :،الغز ل:العي ء.ال خرار :ال عي ء:

 .ينج : عيبج  :

 .ز ك :لب لك:

 .ال يلا :ال ا :شال  يل:

 .الصب    :الفتي ا:

 .الز  م :ال لان،:الزشاج:

 .  النس :  صخ:اج:السلل:

  نفلداا:أن ز غيم:
 . ى سل  :ال يي:

 .تيسليت :ال ييبم:

 الفكرة العامة

رنز:ألريار :شاحتف ل:شرعب :شاحتف ء::نالرا:ال ياام:شالزشاج:اإنيل ريل

ت ليخ :ا لعلشلرررررريب،:ك  :أنج:تظ تلى:اقتصرررررر د م:ننت م:ششللم:لرررررري حيم:

:نت يزى:تست ي :العخ خ:نب:السي ح:ال غ رام:شامل ن .

 القراءة التحليلية

 معجم الحقول الداللية

 المعجم الفني والثقافي

:ى  ي رررررريرررل :–:الفال لار:–السرررررريررر ح::–الزشار::–ال ياارررم::-نالررررررا

:–ال ي ل:ال ررعب ::–  اع:ألرريار ::–التظ تلى:ال ررعبيم::-امنثلشاالالي 
:–ال ييبم::–ال يي ::–امن ز غيم:-”ى سل :شتيسليت“أليارى:البحيلتيب:

:-ال  ي ل:ال ررررعب :–الرررريارى:الع شرررر يب::–الزشاج::–ح   م::-املرررريارى

:–ح :احتف ليم:التزش ج:السي :–الع داا::-لين ر ا:دران :–شل ط:لين  ت :

:–اللخا  ::–أليارى:الزشاج:الع  تل ::–العلش ::-لين ر ا:الفيلا:ال ت يل

https://motamadris.ma/


:–العسرررررل::–البخ::–الت ل::–أتل:العلش ::-الضررررريا :–الحل ::–ال الاس:

:–الحل ::–ثاب:العل :امايض::-تزش ق:العلش :اررر لحنررر ء:–الحليررر :
:–خ م:ال الاس:الا نيم:الت لي:–الفيلا:اللشن نسرررررر ::–  خ:ال لان::–الز  م:

:رقص:فال لار .:–غن ء::–لاق:ت  ر ::–احتف ل::– ل ::–أص لم:

 معجم االحتفالية

:–ال ييرر ::–التظرر تلى:ال ررررررعبيررم::–الفال لار::–::–الزشار::–ال يااررم:

الزشاج::–العلش ::–احتفرر ليررم:التزش ج:السرررررريرر ح ::–الزشاج::–ال ييبررم:

الت ل::–لش :أتل:الع:-الضيا :–الحل ::–ال الاس::–اللخا  ::–الع  تل :

ثاب:العل :امايض::-تزش ق:العلش :ا لحن ء:–الحلي ::–العسل::–البخ::–

:رقص:فال لار .:–غن ء::–احتف ل::– ل ::–  خ:ال لان::–الز  م::–

 مضامين النص

 .التعل ف:ا الا:ى  يل يل:نب:حيث:الزن ن:شال   ن:شال ن لبم:

 : يل يل..ش القتل :ا الا:ى ”:تيسليت”:ش”:ى سل :“أليارى:احيلت :

 نتعم:شالتف دى:الاافخ ب: لد:ال الا:

 .الفااتخ:ا لت   يم:ل الا:ى  يل يل:شنلدشد تج:ا قتص د م:
 .نلاليا:ش  ا :ال ياام:شالزشاج:ف :نالا:ى  يل يل:

 .ى   ب:السي ح:امل ن :ا  :   تخشنج:ف :نالا:ى  يل يل:

 أسلوب النص

ل  :نب:  ا :ا ت ررخ:ال رر ترر :ف :النص:ألررررررلاارر :تفسرررررريل رر :لت ل رر :ال ت

شكااليس:نالرررا:ال ياام:شالزشاج:اإنيل ررريل،:شقخ:الرررتع ل:رلي ا:ال رررلح:

شالت ثيررل:شتافيف:نفلداا:أنرر ز غيررم:نب:لل ررم:ال ني ررم،:ثا:التررخرج:ف :

:تلتي :نلاليا:ا حتف ل:شا حتف ء:ا لعلشليب.

 مقصدية النص
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 سررررررعد:ال  ت :نب:كت ام:ن  لتج:ىلد:التعل ف:ا الررررررا:ال ياام:شالزشاج:

يل رررررريل:كلنز:ألرررررريار :شاحتف ل:شررررررعب :شاحتف ء:ت ليخ :شتظ تلى:اإن

:اقتص د م:شلي حيم:نت يزى.

 القراءة التركيبية

نالرا:ال ياام:شالزشاج:اإنيل ريل:رنز:ألريار :شاحتف ل:شرعب :شاحتف ء:

ت ليررخ :ارر لعلشلرررررريب،: نتج:ال تعررم:ش عل :ارر لت رر ليررخ:شالعرر داا:الت :ت يز:

أنج:تظ تلى:اقتصرر د م:ننت م:ششللم:لرري حيم:نت يزى:تسررت ي ::ال ني م.ك  

ي ح:ال غ رام:شالاافخ ب:نب:ل رج:الا ب:نب:لنسرررررري ا: العخ خ:نب:السرررررر

:ن تلفم.
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