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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 

                                                                     ...لفهم النص وتحليله ية والمنهجية واللغوية المترشح على استثمار مكتسباته المعرف

 (نقطة 11)درس النصوص : أوال
سلم 

 التنقيط

  
 ...............................................................................ـ تأطير النص ضمن السياق األدبي لتطور فن القصة

 ـ اإلشارة إلى انتماء النص إلى األشكال النثرية الحديثة واندراجه ضمن فن القصة، مع استحضار السياق األدبي الذي أدى إلى 

 ؛نشأته وتطوره في األدب العربي الحديث 
 ...واإلشارة إلى أبرزأعالمه في العالم العربي ،ـ التعريف بفن القصة 

 

 نقطتان

  ......................................................................................................خيص المتن الحكائي للقصةـ تل

 :يأتي يعرض في تلخيصه المتن الحكائي ما يمكن للمترشح أن

والتفاؤل وسط شرفة تؤثثها  جو مفعم بالصفاءـ إحساسه ب. ..ـ إطاللة السارد الصباحية من الشرفة لالستمتاع بمنظر المدينة   

ته لها حتى نمت بشجرة الياسمين منذ أن كانت نبتة صغيرة ورعايـ حفاوته ... لة أهداه إياها صديقهشجرة ياسمين جمي

بالذنب وتأرجح مشاعره بين التخلص من  هـ إحساس... خطأ الشديد عقب تكسيره أحد فرعي الشجرةـ تأثره ... واخضرت

عنايته بالشجرة وازدياد كآبته على إثر ذبول الفرع المورق، وتفاجؤه بعودة الحياة للفرع ـ مواصلته ... واإلبقاء عليها شجرةال

 .     بما آلت إليه الياسمينةه ابتهاجـ ... بتحقق المعجزة واستعادة الفرعين لحيويتهما ونضرتهمافرحه  ـ... المكسور

 

 نقطتان

 ..............................................................ه ومقاطعه، باستثمار خطاطته السرديةـ تقطيع النص إلى متواليات

 :باستثمار الخطاطة السردية، يمكن تقطيع النص إلى المتواليات والمقاطع المتعاقبة اآلتية    

 :وضعية البدايةـ      
 اإلحساس بالصفاء الشرفة على عالم المدينة ـلة من اإلطال )لحياة اليومية المعتادة للسارد ا رصد  

 .(والتفاؤل بيوم جديد
 :سيرورات التحول /وضعية الوسط ـ      

 نةــ انكسار أحد فرعي شجرة الياسمي: عنصرمخل/ حدث طارئ. 
 ؛ــ فقدان الفرع السليم نضرته:  تطور األحداث 

 .اة للفرع المكسورــ عودة الحي                                             
 حيويتهماــ استعادة كال الفرعين   :عنصر االنفراج. 

 : وضعية النهايةـ       

 ابتهاج السارد بجمال البساطة، وبما آلت إليه الياسمينة . 
اخترق وقد  .وقعها إيجابي على نفسية السارد أن بنية القصة تبدأ بوضعية رتيبة ومستقرة، وتقبل اإلجابات التي تشير إلى ـ   

، وحدثان مفاجئان (ونضرتهفقدان الفرع الثاني زهوته )و( نة األولانكسار فرع الياسمي: )هذه البنية حدثان مفاجئان سلبيان

؛ ثم أغلقت هذه البنية بوضعية مستقرة مشابهة (حيويتهاستعادة الفرع الثاني )و( دة الحياة للفرع األول المكسورعو: )إيجابيان

 .للوضعية البدئية
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 :الخصائص الفنية للنص، بالتركيز على رصد ـ

  الحالة النفسية للسارد على امتداد القصة:................................................ 
 :تتطور الحالة النفسية للسارد على امتداد القصة على الشكل اآلتي       

  باللحظة؛ ة واالنتشاءحالة االستمتاع بمنظر المدينة والشغف بجمال الياسمين  
   ؛...(التشاؤم ـ الخزي ـ اإلجرام ـ الخجل ـ الغباء)حالة اإلحساس بمشاعر وانفعاالت رهيبة  
  حالة استعادة اإلحساس بالفرح واألمل واالبتهاج والتطهر من الذنب . 

  داللة المكان :................................................................................ 
 ؛  ن شجيرات، من بينها شجيرة ياسمينالشرفة، وما تضمه م: المكان 
 فضاء منفتح على الخارج، يتيح االستمتاع فهو في بداية القصة . داللة المكان بتطور أحداث النص تتغير: داللته

إلى مصدر ويتحول المكان، في وسط القصة، . بمنظر المدينة، ومنفتح على الداخل، يطبع فضاء الشرفة بالجمال

 .فضاء لالبتهاج واألمل واالنتصار صبح المكان وفي النهاية، ي. لإلحساس بالكآبة والضيق والشعور بالذنب

 .وتقبل كل اإلجابات المنفتحة على الدالالت الرمزية للمكانـ 
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 ن 1.1

 ...........خصائص فن القصة هي الشخصي في مدى تمثيل، وإبداء الرأالنص رهان بيانـ تركيب نتائج التحليل واستثمارها ل 

 :يراعى في تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على 

 ؛رهان النص التحليل واستثمار معطياتها لبيانـ تركيب نتائج               

 .خصائص فن القصةمثيل النص مدى تي ـ استثمار المترشح رصيده المعرفي إلبداء رأيه الشخصي ف              
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 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا
سلم 

 التنقيط

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

 
 

 ..............ب ضمن التجربة الروائية لنجيب محفوظ يشير فيها المترشح، باقتضاب، إلى موقع رواية اللص والكال مقدمة  ـ 
      ........................................................................................ألحداث الروايةربط المقطع بالسياق العام ـ  

لتي لجأ  فيها سعيد مهران إلى مقهى المعلم طرزان اللحظة ا ،المقطع في بداية الفصل الخامس، وتحديداـ اإلشارة إلى ورود    
دت العالقة بينهما بعد أن بنور التي كانت متعلقة به، فتجد ىؤوف علوان، حيث التقبعد فشله في سرقة بيت صديقه القديم ر

 ...عليش سدرةزوجته نبوية وتزوجت خانته 

 ن 5.1

 ن 1

 
 ..........................نمو أحداث الرواية وتطورهانور وأثر ذلك في بكل من نبوية و إبراز تحوالت عالقة سعيد مهرانـ   
 :عكست مجموعة من التحوالتف، بين الحب والكراهية العالقة هذه ـ تأرجحت    

 الكراهية بعد خيانتها ثم والعشق قبل دخوله السجن،  الحب) ة من الحب إلى الكراهيةعالقة سعيد بنبوي تحول
  ؛(اعده عليش سدرةمسمن وزواجها  اسعيد

  اإلشفاق حين والالمباالة قبل دخول سعيد السجن، : )الحبمن الالمباالة إلى اإلشفاق ثم تحول عالقة سعيد بنور
الحب بعد اختفائها واشتداد ثم ، السجن وبذلت قصارى جهدها إلرضائهآوته في بيتها وساعدته بعد خروجه من 

 .(ضغط الحصار عليه
     
هذه العالقة بين االتصال واالنفصال،  قلب  فت .داث وتطورهااألحإمكانية نمود بكل من نبوية ونورل عالقة سعيلقد وفر تحو     

جعل أحداث الرواية تنمو يمما  ل مختلفة أهمها السجن والخيانة،تأثر بعواميالكراهية والرغبة في االنتقام، وبين الحب و
 ... وتتطور باستمرار
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 ن 0.5 ........................................................................................................ للموضوع خاتمة مناسبةـ   
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