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 :)السينما والصورة الفوتوغرافية( نيالنص القرا

I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :نوعية النص –أ 

  .مقالة تفسيرية ذات بعد فني ثقافي

  :مجال النص - ب

  .الثقافي/ ينتمي إلى المجال الفني النص 

  :الصورتان المرفقتان - ج

اهما تمثل الكاميرا التي تستخدم في السينما، واألخرى تمثل آلة التصوير التي تستخدم في التقاط تنسجمان مع العنوان، ألن إحد  

  .الصور الفوتوغرافية

  :)السينما والصورة الفوتوغرافية( العنوان –د 

الصورة ( والثاني وصفي) السينما والصورة(األول عطفي : يتكون العنوان من أربع كلمات تكون فيما بينها مركبين :تركيبيا �

 .)الفوتوغرافية

 .يفترض أن يقارن الكاتب بين السينما والصورة الفوتوغرافية :دالليا �

  :بداية النص ونهايته -  هـ

  .وعالقتها بالسينما) تعبير بصري(تشير إلى تعريف الصورة  :بداية النص �

  .يواصل فيها الكاتب مقارنته بين السينما والصورة :نهاية النص �

  :راءةبناء فرضية الق -  2

  .موضوع السينما والصورة الفوتوغرافيةنفترض أن موضوعها يتناول  ناء على القراءة االولية للنصب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

  .شرحها ونقلها بشكل واضح :ترجمة األفكار �

  .العمق واألصل الثقافيان :التجذر الثقافي �

  .التداخل المؤدي إلى اإلشكال :االلتباس �

  .خفية :خلسة �

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  ..  مقارنة الكاتب بين السينما والصورة، وإبراز مميزات كل منهما

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1

  .التعريف بالصورة ودور المتلقي في إعادة الحياة إليها وإبراز دالالتها �
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  .بالصورة في توجيه قراءتها وإغناء داللتهادور الكتابة أو التعليق المرفق  �

  .مقارنة الكاتب بين الصورة والسينما من حيث الحركية والثبات، والخيال والواقع �

  :خصائص الصورة الفوتوغرافية والصورة السينمائية -  2

  خصائص الصورة السينمائية  خصائص الصورة الفوتوغرافية

  .ثابتة -

  . تابثة ونهائية -

  .مل واإلحالة والمقايسةقابلة للتأ -

  . متحركة -

  . منزاحة ومتحركة -

  .متسلسلة بشكل ال يتيح فرصة للتأمل واإلحالة والمقايسة -

VI  - القراءة التركيبية:  

يعالج النص موضوعا فنيا يقارن من خالله الكاتب بين  السينما بوصفها إبداعا متحركا والصورة الفوتوغرافية بوصفها إبداعا ثابتا، 

  .ث ذكر مميزات وخصائص كل منهما وأوجه التشابه واالختالف بينهماحي

أما على مستوى األسلوب يبدو أن النص ذو طبيعة نقدية فنية تظهر فيه مالمح إصدار حكم قيمة مما جعله غنيا بالمصطلحات 

  ...إلحالة ا –الواقعي والحي  –االنزياح  –منزاحة  –الصورة  –الحكي  –التخيل : األدبية والنقدية مثل
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