
 

 (فّن الرواية) ةــــــة العربيـــــاللغ

 2018 / 2017الثالث الثانوي 

 الروائّي الفّن ونشأة الرواية
 تكدو   وقد   واسعًا، زمنّيًا قطاعًا احلكاية هذه وتغّطي أكثر، شخصّية أو حياة عن طويلة حكاية يعرض نثرّي فّن :الرواية -

 أجيال. عّ ة أو واح  جبيٍل معنّية ق  تكو  كما معًا، كليهما أو متخّيلة، أو واقعّية

 :االستيعاب والفهم والتحليل

  مب ارتبطت نشأة فّن الرواية يف الغرب؟ وما املهّمة اليت قام بها آنذاك؟. 1

 احلداّدة  وتناقضداته  ذلد  اجملتمدع   قدي   ملواجهدة  أدبّيدةً  حماولدةً  الهدّن،  هدذا  أْي بوصدهه،  الرأمسدالي،  اجملتمع بنشأة إ َّ نشأته ترتبط

 اإلنسانّية. للذات استالبها يف واملستغرقة

 .مّرت الرواية يف الوطن العربّي مبرحلتني مركزّيتني. وّضح ذلك. 2

 عشدر   التاسدع   القدر   مدن  الثداني  النصد   ما بدني  األوىل متتّ  -: وتطّورها نشأتها يف مركزّيتني مرحلتني بني التمييز ميكن -

 املرحلدة  لتلد   التمثيدل  وميكدن  ،والتأسيس   النشأة مبرحلة االصطالح عليها ميكن واليت العشرين، القر  من الستينّيات ونهاية

 . )زينب(: هيكل حسني حمم  ورواية الطهطاوي، لرفاعة تلخيص باريز( يف اإلبريز )ختليص برواية

 ، والديت والتأصيس   التجريي   مبرحلية  عليها االصطالح ميكن اآل ، واليت إىل الستينّيات نهاية من فتمتّ  املرحلة الثانية، أّما -

: تلد  السدمات   السدمات املمّيدزة لتطّورهدا، ومدن     مدن  مسة غري عن تعبريها من ثّ  حتقيق ذاتها، من خالهلا العربّية الرواية متّكنت

     النسوّي. الصوت وبروز الهّنّية، املغامرات وتعّ د الروائّي، اإلنتاج فورة

 ما األسباب اليت جعلت مرحلة السبعينّيات وما بعدها أخصب مراحل التجربة الروائّية السورّية؟. 3

 ج يد ة  أصدوات  وبدروز  كّمدًا،  الروائديّ  فدورة اإلنتداج   ذلد   ومدن  السدورّية،  الروائّيدة  التجربدة  مراحدل  أخصدب  السدبعينّيات  متّثل -

 والغدو   الدواقعّي،  االّتجداه  وطغيدا   تطّورهدا،  مدن  ج يد ة  مرحلدة  إىل السدورّية الروائّية  الكتابة نقل أعماهلا خالل من استطاعت

 وحيد ر  وغدادة السدما ،   زرزور، فدار  : السدبعينّيات  أصدوات  أبرز من ولعّل. السورّي اجملتمع وحتّوالت القاع االجتماعي يف عميقًا

 حي ر.

 .ذكر أعالم كّل مرحلةصّمم جدواًل تبّين فيه مراحل النتاج الروائي السوري، مراعيًا . 4

 مراحلال سمات المرحلة أعالمها

 ووداد (، اجلمدداج  )قصددر: األّيددوبي الدد ين خددري

 )اخلطرات(.: سكاكيين

 التددداري ، واسدددتلها  واملباشدددرة، واإلرشددداد الدددوع 

 الهّني. على احلكائّي وغلبة

  األوىل املرحلددددددددددددددددددة

1937- 1949: 

 الكزبدري،  احلّهدار  وسلمى سكاكيين، وداد

 اإلدليب، وحينا مينة يف املذهب الواقعّي. وألهة

 بروز والعمق، احلج  البطء، حمّ دة ش ي  تطّورها

 االّتباعي. إىل االّتجاه مياًل أكثر كاتبات

 الثانيدددددددددة املرحلدددددددددة

1950- 1958: 

 العجيلدددّي، السدددال  لعبددد  الددد موع( بدددني )بامسدددة

 مينة. حلّنا والعاصهة( و)الشراع

 يف والتطدددّور  األفكدددار  يف النضددد   نهدددوض ندددوعّي،  

 القدددومي، النضدددال :أسددداليب املعاجلدددة، مو دددوعات

 املرأة. وحترير العربّية، والوح ة

 الثالثددددددددة: املرحلددددددددة

1959- 1967: 

 زرزور، فدددار : السدددبعينّيات أصدددوات أبدددرز مدددن

 الدددنيب وعبددد  حيددد ر، وحيددد ر وغدددادة السدددما ،

 حجازي.

 ج يد ة،  أصدوات  وبروز كّمًا، الروائّي فورة اإلنتاج

القداع   يف عميقداً  والغدو   الدواقعّي،  االّتجداه  وطغيا 

 .السورّي اجملتمع وحتّوالت االجتماعي

 الرابعددددددددة املرحلددددددددة

 ومدددددددا السدددددددبعينّيات

 بع :

 مب تفّسر أهمّية تتّبع حركة النقد الروائي؟. 5

 مستوى. غري على وحتّوالته حراكه متابعة ويف الهّن، هذا تطّور يف مهّ  ب ور أسهمت -

 



 

 .وّضح الفرق بني املنت احلكائّي واملبنى احلكائّي. 6

 يتبعها ما يراعي كما العمل، يف ظهورها نظا  يراعي أّنه غري نهسها، احلكائي املنت من أح اث يتأّل  احلكائي املبنى إّ  -

 وصديغة  ترتيدب احلدوادث   علدى  يطدرأ  الدذي  فدالتغّير  األحد اث،  مدن  يتشدّكل  احلكدائي  املدنت  كدا   فدذذا  لندا،  تعّينهدا  من معلومات

اخلطدا    هدو  املبندى  فذّ  احلكاية ماّدة هو املنت كا  فذذا تق ميها، وطرائق الشخصّيات بني الناشئة والروابط املستعملة الراوي

  فنّيًا احلكاية خالله من تظهر الذي الروائّي

 .عّرف زمن اخلطاب، ثّم وّضح العالقة بينه وبني زمن املنت احلكائّي. 7

 القّصية  فسي   ُتعطي   اليممن الي     وهي   احلكدائي(  املبندى  )زمن توماشهسكي وأمساه األح اث، ظهور هو نظا  اخلطيب   زمن -

 مع . يتقبطع ب  املنت، زمن مع يتطببق ال زمن ه  إذ اخلبّصة؛ زمنّستهب

 ما الوظائف اليت حتّققها اللغة يف الرواية؟. 8

 والنهسّي.  والثقايف االجتماعي تكوينها وفق للشخصّيات املختلهة والنربات التمايزات . تصوير1

  املتباينة. النظر وجهات . إبراز2

 )احليادي(. )االنهعالي( واإلبالغي والتعبريي واحلقيقي )املباشر( )الواقعي( احلّسي بني . التناغ 3

* * * 

 :إضافات
 وتط يرهب. احل ادث وسردهب ترتس  فّن هي احلبكة:( 1

 :الشخصيّسب   مين  ني ي   بدني  روايدة  أي يف التمييدز  وميكدن  األحيااث،  سيسب   يف يتحيّر   الي    اإلنسيبنيّ  الكيبنن  هي ( الشخصّية:2

 علدى  تبقدى  ثببتية  وشخصيّسب  األحد اث،   تطدّور  مدع  تتطّور نبمسة شخصسب : هلا مظهرين بني التمييز ميكن كما وثبن ية، رنسسة

 نهايتها. إىل األح اث ب اية من النهسّية صهاتها

 الشخصّية: تقديم ( طرائق3

يف  التغلغدل  تتدي   الديت  الةبني   ضيم   صيسةة  معتمياا   الشخصّسب ، رسم إىل الراوي يلجأ أ  وهي التحلسلّسة: أو املببشرة أ. الطريقة

 ومالحمها. وصهاتها وتهاصيلها الشخصّية أعماق

 فتكشدد  ،املييتكل م ضييم  مسييتعما  بنفسييهب، نفسييهب ييين تعّبيير الشخصددّية يدد   أ  وهددي التمثسلّسيية: املببشييرة غيي   . الطريقيية

 وانهعاهلا. وتصّرفاتها أحاديثها عرب ت رجيّية بصورة القارئ أما  أبعادها العاّمة

 الزميّن: النسق ( أنواع4

 نهاية(.  وسط  )ب اية: وفق احلوادث ترتيب: الصاع  الزميّن النسق -

 ب اية(.  وسط  )نهاية: اهلابط الزميّن النسق -

 إىل أو )املا دي(  الب ايدة  إىل الوسدط )احلا در(   من سريها عرب أزمنتها بتقّطع متقّطعة األح اث توالي: املتقّطع الزميّن النسق -

 )املستقبل( النهاية

 بعضدها  مدع  الشخصدّيات بعضدها   )حدوار  ؛خارجيَّداً  يكو  أ  وإمَّا نهسها، مع الشخصّية حوار أي ؛داخلسَّب  يكو  أ  إّما ( احلوار:5

 اآلتية: الوظائ  وتأدية بالرشاقة يّتس  اجلّي  واحلوار اآلخر(،

 الطبيعّية للمناقشة(. واالستجابة املواق  على احليوّية إ هاء خالل )من الرتابة وكسر السرد مسرحة -

 والنهسدي  الهكدري  وإظهدار مسدتواها   وسدلوكها،  وبيئتهدا،  طباعهدا،  وتشدخيص  ودوافعهدا،  الشخصدّية  أعمداق  عن الكش  -

 واالجتماعي.

 األما .   إىل األح اث ودفع سيح ث مبا التنّبؤ -

 األخرى. السرد عناصِر إ اءُة -

* * * 

 



 

 الكاتب: حنَّا مينة                               املصابيح الزرق                       نّص روائّي                                  

 .لتحرير البالد من املستعمرين ّ  املقاومة طريقإ -  ُأسِّست الرواية عليها؟. ما الرسالة السامية اليت 1

 . ما املرجعيات السردية اليت استمّد منها الكاتب موضوع الرواية؟2

 .  املطامع االستعمارّية وما جن  عنه من فقر ومعاناة وتسخري طاقات الشبا  العربي خل مة االحتال الفرنسي لس رية، -

 .وما جّرته من ويالت على ال ول املست عم رة بني ال ول الكربى، العبملّسة الثبنسةاحلر   -

اجلشعني أبنداء الدوطن    املستغلني اليت ميكن أ  ُيست  ّل عليها من خالل ربطه بني ظل  املستعمرين وظل  االشياايّسة  ت بكثقبفة ال -

  .الهقراء، واختياره للبطولة اجلماعّية

 رواية باسم )املصابيح الزرق(؟. ِلَم ُسمِّيت ال3

والنوافدذ   دأبي  يلي  طليي املصيببس     جمموعدة مدن األسدر،     تقطنده  الشدا  الدذي كدا  يقدي  مدع أسدرته يف خدا ٍ        (فيبر  )تروي قّصة  -

 .مجيعًا كي ال تكو  بيوته  ه فًا للطائرات املغرية باللو  األزرق، شأنه  شأ  أهل احلّي

 وكيف أدَّاها؟ . ما املهمة اليت توالها املختار؟4

فيظهدره الكاتدب رجداًل اسدتغاللّيًا      ، ويبد أ بالتالعدب بلقمدة عدين الندا ،     املختيبر مهّمية ت زييع دفيبتر اخلبيم يلي  أبنيب  احليي        توّلى  -

 .إنسانّيته  يف ظّل االحتالل ع ي  الضمري ليربز شّ ة معاناة أبناء الشعب مع من ترّبؤوا من

 للمشاجرة بني فارس وحسن صاحب الفرن؟. ما األبعاد اليت منحها الكاتب 5

، ثددّ  االحييتال واليي طنّس  ميين أبنييب  الشييع  النييماب بيي  املييراب  املشييع  املسييتفساين ميينخالهلددا الضددوء علددى  سددّلط الكاتددب مددن-

 .لتتطّور إىل معركة بني الوطنّيني والهرنسّيني تتحّول املشاجرة إىل معركة دامية بني الشعب والشرطة

 الكاتب حدة الصراع بني الواجب الوطين والرغبات الشخصية؟.كيف أبرز 6

 بالتطّوع مع اجلين الهرنسي حملاربة اإليطالّيني يف ليبيدا، وبعد  صدراع بدني الهقدر واملبدادئ الوطنّيدة        أغراه (جنو )التقى بشا  امسه -

 املبادئ الوطنّية. حّتى نبذه أهله وغضبوا نتيجة قراره البعي  عن (جنو )كي يقبل بعرض  (رن ه)دفعه حّبه جلارته 

 .غين عقله أو يثري أسئلتهميكن أ  تقنع القارئ ما مل ُتص غ بشكل فّني يشّوقه وُي ال-. متى يستطيع املبنى احلكائّي أن يقنع القارئ؟7

 األنساق الزمنية. العنونة، احلبكة و- ؟ات الفنية اليت حوَّلْت املادة اخلام إىل عمل روائّي ممتعما التقني .8

 . ما الداللة اليت حتملها كلميْت )املصابيح(، )الزرق(؟9

واالنهتاح ال اللي على السياق النّصدي، فاملصدابي  الديت حتمدل يف طّياتهدا نوعدًا مدن         جيمع يف صيغته ال كيبّية بني مجالّية الوص  -

كدي يتنّبدأ ايدارات     اإلخبار عنهدا  دبابّيًا مهتوحدًا خليدارات شدائقة يطلدق العندا  للقدارئ        الكاتب باللو  األزرق، وتر   السرور وصهها

 الكآبدة واخلدوو وال ّقدب، عند ما قدا  الندا  بذزالدة هدذا         متنّوعة. وق  جن  يف ذلد ، فداللو  األزرق يف احلدرو  لدو  يبعدل يف الدنه       

 .اللو  ليعود اإلشراق إىل احلي واحلياة

 اختذه اخلطاب يف الرواية؟ وما التقنيات اليت استفاد منها يف الرواية؟ . ما املنحنى الذي10

عدرب متواليدة تعّلدق األحد اث مبدا سدبقها مدن         ، الدذي تتابعدت بده األحد اث خّطيداً     النسق الممين الصيبيا ينحو اخلطا  يف الرواية منحى  -

 تقنسية حبكاية هدرو  أبدي فدار  مدن معسدكر اجلدين ال كدّي، كمدا نلمد            فيما يتعّلق إاّل ت ظسف تقنسة االساجببوقائع بعي ًا عن 

وقد  أسدهمت تقنيتدا احلدذو      ،وتقنسية اخلاصية  الرواية سنة ونص  السنة مّرت على اليدو  الدذي أوقد  فيده فدار ،       مثلما جاء يف احل ف

 .يف تسريع إيقاع السرد واخلالصة السابقتا 

 .وإيهامه بالواقعّية بغية التأثري يف املتلّقي - صف طبيعة املكان؟.ِلَم حنا الكاتب منحنى رومانسيًا يف و11

  .نامية، تتطّور مع تطّور األح اث جاءت شخصّية فار  مرّكبة معّق ة -. ما املظاهر اليت أضفاها الكاتب على شخصية فارس يف الرواية؟12

، الطريقية املببشيرة أو التحلسلّسية   طغى علدى طرائدق تقد ي  الشخصدّيات      -. ما الطريقة اليت اتبعها الكاتب يف تقديم الشخصيات؟13

 .شخصّياته معتم ًا صيغة  مري الغائب اليت تتي  التغلغل يف أعماق الشخصية ومالحمها حني رس  الكاتب

كانت لغة الشخصّيات واح ة طغى عليها صوت الراوي بصيغة  -الكاتب يف استخدام لغة واقعية لشخصياته؟ وملاذا؟ جنح. هل 14

 .الرواية من تنّوع لغتها مبا يتناسب مع شخصّياتها املختلهة سرد الغائب، وهذا ما حر 

*  *  * 



 

 دمشُق يا بسمَة احلزِن           الكاتبة: ألفة اإلدليّب                               
 قراءة صامتة، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: اقرأ المتن الحكائّي والمقتطف

 . ما الرسالة السامية اليت أرادت الكاتبة إبالغها املتلقي؟ 1

 إ َّ للمرأة دورًا يف احلياة وظروفها الصعبة، و رورة تعليمها وتثقيهها. -

 . استخلص مرجعني من املرجعيات احلكائية للكاتبة.2

 الكاتبة االجتماعية.االحتالل الهرنسي لسورية، ثقافة  -

 . عاجلت الرواية صراعًا بني البطلة وأخيها. تقصَّ من املقتطف مالمح هذا الصراع.3

تب َّى هذا الصراع يف  ح  الكاتبة من أخيها عن ما تصّورْته بنتًا رغ  خشونة صوته، وشاربيه اللذين ب أا بالظهور، وذل   -

زدادت ح ة الصراع عن ما صدبَّ أخوهدا راغدب عليهدا حنقده وغضدبه، فانهدال عليهدا         عن ما وبَّ  وال ه على إخهاقه يف ال راسة، وا

  ربًا ولكمًا.

 . من فهمك املقتطف. ما الطريقة اليت جلأت إليها الكاتبة يف رسم شخصياتها؟4

 الطريقة التحليلية، واستخ    مري الغائب. -

 . عالَم شّجعت الكاتبة يف مقتطفها؟ دّلْل على إجابتك. 5

فدراح يقرؤهمدا بصدوت     ،العالمدات وبطاقدة التقد ير معتدّزة بتهدّوقي      وقدّ مت إليده ورقدة    ى طلب املرأة العل  ، كما يف قوهلدا: عل -

 .ثّ  قّبلين ،عاٍل

 . اذكْر وظيفتني من الوظائف اليت أّدتها اللغة مستعينًا ممَّا ورد يف درس القراءة التمهيدية.6

 إبراز وجهات النظر املتباينة.  -

 ير التمايزات والنربات املختلهة للشخصيات.تصو -

 . اذكْر اثنتني من وظائف احلوار يف املقتطف السابق، وهات مثااًل على كّل وظيفة.7

 الكش  عن أعماق الشخصية ودوافعها، كقوهلا: أتضحكني عليَّ يا ملعونة. -

 إ هاء احليوية على املواق ، كقوهلا: ل  عن ي ه ية مثينة جّ ًا. -

  *  ** 
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