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ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذا الدليل، ألن وظيفته تنحصر في تقديم اإلطار 
العام لألجوبة الممكنة في معالجة النص؛ من أجل ذلك، تبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار 

لفهم النص وتحليله، والتعبيرعنها بأسلوب سليم خال من األخطاء، مع الحرص على  مكتسباته المعرفية والمنهجية واللغوية
 حسن تنظيم ورقة التحرير ...

 ن(14أوال: درس النصوص )

 تأطير النص ضمن المناهج النقدية الحديثة وصياغة فرضية لقراءته

 يمكن اإلشارة بإيجاز إلى ما يأتي:

 مقاربة النص األدبي بمناهج نقدية مختلفة )المنهج االجتماعي ـ المنهج النفسي ـ المنهج البنيوي(...... ▪
اعتبار علم االجتماع األدبي من المناهج الحديثة التي ظهرت في الغرب، ومن رواده )مدام دوستايل ـ هيبوليت تين ـ سانت  ▪

 يدرس الظاهرة األدبية موظفا معطيات علم االجتماع.بوف ـ جورج لوكاتش ـ لوسيان غولدمان(....وهو منهج 
تأثر الكتاب والنقاد العرب بالمنهج االجتماعي على مستوى التنظير والتطبيق أمثال )غالي شكري ــ إدريس الناقوري ونجيب  ▪

 العوفي.(...
 االنطالق من مشيرات نصية دالة )العنوان أوبداية الفقرات( لصياغة فرضية مناسبة للقراءة ▪

 ن(2)

 تحديد القضية المحورية التي يطرحها النص وجرد أهم العناصر المكونة لها

 القضية المحورية التي يطرحها النص:

 علم االجتماع األدبي ومجاالت اهتمامه. ▪

 وتتحدد العناصر المكونة لهذه القضية في:

 قدم العالقة بين األدب والمجتمع أسس لظهور علم اجتماع األدب. ▪
 اهتمام علم االجتماع األدبي بدراسة أركان األدب وببيان عالقته بالمحيط االجتماعي. ▪
 فوائد علم االجتماع األدبي على الحركة النقدية واألدبية وأثره عليها. ▪
 تعدد فروع علم االجتماع األدبي. ▪
 دب والمجتمع وتباينها.تعدد مستويات ومفاهيم علم االجتماع األدبي بتعدد مواقف العلماء من العالقة بين األ ▪
 أهمية استفادة دارس األدب من نتائج علم االجتماع... ▪

 ن(2)



 إبراز الخصائص التي تميز علم اجتماع األدب كما وردت في النص

 اعتبار األدب ظاهرة مرتبطة بمحيطها االجتماعي. ▪
 دراسة كل من األديب واألثر األدبي والقارئ من الزاوية االجتماعية. ▪
 على الظاهرة األدبية وإبراز العوامل المؤثرة فيها. تسليط الضوء ▪
 تفسير نشأة األدب وماهيته ووظيفته. ▪
 البحث عن صورة المجتمع في األدب. ▪

 ن(2)

 بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص ورصد األساليب الموظفة في عرض القضية المطروحة

 الطريقة المعتمدة

 اعتمد الكاتب في بناء النص بنية حجاجية قائمة على التدرج وفق الخطوات اآلتية:

 مقدمة أشار فيها إلى العالقة الوثيقة بين األدب والمجتمع وظهور علم االجتماع األدبي. ▪
 مع.عرض رصد فيه اهتمامات علم االجتماع األدبي وفوائده وفروعه ومواقف علماء االجتماع من عالقة األدب بالمجت ▪
 خاتمة أكد فيها أهمية نتائج علم االجتماع في دراسة األدب. ▪

 األساليب الموظفة

 وظف الكاتب لعرض القضية:

 أساليب لغوية وحجاجية: )لغة تقريرية ـ التوكيد ـ التعريف ـ الشرح والتفسير ـ التعليل (.... ▪
 االتساق التركيبي: )الوصل بأدوات العطف، والتفسير)أي.((... ▪
 داللي: )الضمائر وأسماء اإلشارة(...االتساق ال ▪
 االتساق المعجمي: )التكرار(... ▪

 مما أسهم في تقوية مظاهر اتساق النص...

 ن(4)

صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، مع مناقشة أهمية المنهج االجتماعي في دراسة األدب، 
 وإبداء الرأي الشخصي

 يراعى في تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على ما يأتي:

 صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل وتمحيص فرضية القراءة. ▪
 مناقشة أهمية المنهج االجتماعي في دراسة األدب. ▪
 إبداء الرأي الشخصي. ▪

 ن(4)

 ن(6ثانيا: درس المؤلفات )

 ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية:



 وضع المؤلف في سياقه العام

 تعريف المترشح بالمؤلف الروائي يشير فيه باقتضاب، إلى موقع رواية اللص والكالب ضمن التجربة الروائية لنجيب محفوظ ...

 ن(1)

 تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الرواية

اإلشارة إلى ورود المقطع في الفصل الثاني، ضمن الحوار الذي جرى بين الشيخ الجنيدي وسعيد مهران بعد خروجه من السجن، حيث 
، وجعله يلجأ إلى بيت الشيخ اصطدم بحقيقة خيانة زوجته وتابعه عليش وإنكار ابنته له، مما ولد لديه اإلحساس بالمرارة والضياع

 الجنيدي الذي تعرف عليه وشرع في تهدئته...

 ن(1)

جرد القوى الفاعلة اآلدمية الواردة في المقطع مبرزا العالقات القائمة بينها، ومبينا أدوارها في 
 نمو أحداث الرواية وتطورها

 القوى الفاعلة اآلدمية

 لسعيد مهران كلما ضاقت به السبل... الشيخ الجنيدي: قوة فاعلة وفرت المأوى اآلمن ▪
سعيد مهران: الشخصية الرئيسة والمحورية في الرواية، شعر، بعد خروجه من السجن، بالعزلة والوحدة، وتجرع مرارة  ▪

 الخيانة من بعض المقربين...
 سناء: ابنة سعيد مهران التي يحبها ويخاف عليها، لكنها أنكرته بعد خروجه من السجن... ▪
 نبوية: زوجة سعيد مهران التي أحبها بصدق، لكنها خانته بعد دخوله السجن وتزوجت من عليش سدرة... ▪
 عليش سدرة: كان من أتباع سعيد مهران قبل دخوله السجن، لكنه غدر به... ▪

 العالقات

 عالقة تقدير وعطف بين سعيد مهران والشيخ الجنيدي... ▪
 عالقة حب سعيد البنته سناء... ▪
 وئام بين سعيد مهران ونبوية تحولت إلى عالقة صراع وعداء...عالقة حب و ▪

 إن التفاعل في العالقات بين هذه الشخصيات أسهم في نمو أحداث الرواية وتطورها.

 ن(3)

 تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الرواية

 أهميتها األدبية والفنية...اإلشارة في تركيب المعطيات المتوصل إليها إلى قيمة الرواية و

 ن(1)

 


