
 

 (فّن الرواية) ةــــــة العربيـــــاللغ
 8102 / 8102الثالث الثانوي 

 الروائّي الفّن ونشأة الرواية
ّّ :الرواية - ّٜ ف ًّٚا قطاعًا اذتلاٙٞ ٓذٖ ٗتػّطٛ أكجز، عدصّٚٞ أٗ سٚاٝ عّ ط٘ٙوٞ سلاٙٞ ٙعزض ُجز ْ  ٗقد   ٗاصعًا، سًِ  تلد٘

 أدٚاي. عّ ٝ أٗ ٗاس  ظٍٚى ًعِّٚٞ ق  تلْ٘ كٌا ًعًا، كوٌٚٔا أٗ ًتدّٚوٞ، أٗ ٗاقعّٚٞ

 :االستيعاب والفهم والتحليل

  مب ازتبطت نصأٔ فّو ايسَإِ يف ايػسب؟ َما املًّمٕ اييت قام بًا آنراى؟. 1

َّ ُغأتٕ تزتبط ْٜ ب٘صدهٕ،  اهزأمسداهٛ،  اجملتٌع بِغأٝ إ ّّ،  ٓدذا  أ ًٞ  اههد ًٞ  ستاٗهد ّٚد ٞ  أدب ٍ  مل٘ادٔد ٕ  ذهدم اجملتٌدع   قدٚ  اذتداّدٝ  ٗتِاقضدات

ّٚٞ. هوذات اصت٩بٔا يف ٗاملضتػزقٞ  اإلُضاُ

ّْ مبسحًتني مسنصِّتني. َّضح ذيو. 2  .مّست ايسَإِ يف ايُطو ايعسب

ّ٘رٓا ُغأتٔا يف ًزكشّٙتني ًزسوتني بني اهتٌٚٚش ميلّ - ٛ  اهِصد   ًا بدني  ا٪ٗىل متتّ  -: ٗتط ّ  اهجداُ ْ  ًد  عغدز   اهتاصدع   اهقدز

ّ  ،والتتشيسض  اليعتة مبرحلة ا٨صط٩ح عوٚٔا ميلّ ٗاهيت اهعغزّٙ، اهقزْ ًّ اهضتِّٚٚات ُٗٔاٙٞ ٞ  هتودم  اهتٌجٚدى  ٗميلد  املزسود

 . )سِٙب(: ٓٚلى سضني ستٌ  ٗرٗاٙٞ اهطٔطاٜٗ، هزفاعٞ تودٚص بارٙش( يف اإلبزٙش )ختوٚص بزٗاٙٞ

ًّا -  ، ٗاهديت والتتصيس   التحريي   مبرحلية  عوٚٔا ا٨صط٩ح ميلّ اآلْ، ٗاهيت إىل اهضتِّٚٚات ُٔاٙٞ ًّ فتٌتّ  املزسوٞ اهجاُٚٞ، أ

ّٚٞ اهزٗاٙٞ متّلِت ٍّ حتقٚق ذاتٔا، ًّ خ٩هلا اهعزب ّ  مسٞ غري عّ تعبريٓا ًّ ث ّ     ًد ّ٘رٓدا، ًٗد : تودم اهضدٌات   اهضدٌات املٌّٚدشٝ هتط

ّٛ، اإلُتاز ف٘رٝ ّٚٞ، املػاًزات ٗتعّ د اهزٗا٢ ّٜ. اهص٘ت ٗبزٗس اههِّ      اهِض٘

ِّٕ؟. 3 ّّٕ ايطُز ّّات َما بعديا أخصب مساحٌ ايتجسبٕ ايسَائ  ما األضباب اييت جعًت مسحًٕ ايطبعّه

ٞ  ًزاسدى  أخصدب  اهضدبعِّٚٚات  متّجى - ٞ  اهتذزبد ّٚد ّ  اهضد٘رّٙٞ،  اهزٗا٢ ّٛ  فد٘رٝ اإلُتداز   ذهدم  ًٗد ٌّدًا،  اهزٗا٢د  د ٙد ٝ  أصد٘ات  ٗبدزٗس  ك

ٞ اهزٗا٢ّٚٞ  اهلتابٞ ُقى أعٌاهلا خ٩ي ًّ اصتطاعت ٞ  إىل اهضد٘رّٙ ّ  د ٙد ٝ  ًزسود ّ٘رٓدا،  ًد ْ  تط ّٛ،  ا٨ّتذداٖ  ٗطػٚدا  ٗاهػد٘   اهد٘اقع

٨ّ٘ت اهقاع ا٨دتٌاعٛ يف عٌٚقًا ّٜ اجملتٌع ٗحت  ٗسٚد ر  ٗغدادٝ اهضدٌاْ،   سرسٗر، فدارظ : اهضدبعِّٚٚات  أصد٘ات  أبزس ًّ ٗهعّى. اهض٘ر

 سٚ ر.

ّّو فٌّ مساحٌ ايهتاج ايسَائْ ايطُزٓ، مساعًّا . 4 ٌّ مسحًٕصّمم جدَاًل تب  .ذنس أعالم ن

 مراحلال سمبت المرحلة أعالمهب

 ٗٗداد (، ادتٌددادٍ )قصددز: ا٪ّٙدد٘بٛ اهدد ّٙ خددري

 )ارتطزات(.: صلاكٚين

 اهتدددارٙذ، ٗاصدددتؤاَ ٗاملباعدددزٝ، ٗاإلرعددداد اهددد٘ع 

ّٛ ٗغوبٞ  اههِّٛ. عوٟ اذتلا٢

  ا٪ٗىل املزسوددددددددددددددددددٞ

7391- 7393: 

 اهلشبدزٜ،  اذتّهدار  ٗصوٌٟ صلاكٚين، ٗداد

ّٛ. ٗأههٞ  اإلدهيب، ٗسِٚا ًِٚٞ يف املذٓب اه٘اقع

ّ٘رٓا  بزٗس ٗاهعٌق، اذتذٍ اهبط١، ستّ دٝ ع ٙ  تط

 ا٨ّتباعٛ. إىل ا٨ّتذاٖ ٩ًًٚ أكجز كاتبات

 اهجاُٚدددددددددٞ املزسودددددددددٞ

7391- 7391: 

ّٛ، اهضددد٩َ هعبددد  اهددد ً٘ع( بدددني )بامسدددٞ  اهعذٚوددد

 ًِٚٞ. ذتِّا ٗاهعاصهٞ( ٗ)اهغزاع

  ،ّٛ ّ٘ر  ا٪فلدددار  يف اهِضدددر  ُٔددد٘ض ُددد٘ع  يف ٗاهتطددد

 اهقدددً٘ٛ، اهِضددداي :أصددداهٚب املعادتدددٞ، ً٘ ددد٘عات

 املزأٝ. ٗحتزٙز اهعزبّٚٞ، ٗاه٘س ٝ

 اهجاهجددددددددٞ: املزسوددددددددٞ

7393- 7391: 

 سرسٗر، فدددارظ: اهضدددبعِّٚٚات أصددد٘ات أبدددزس ًدددّ

 اهدددِيب ٗعبددد  سٚددد ر، ٗسٚددد ر ٗغدددادٝ اهضدددٌاْ،

 سذاسٜ.

ّٛ ف٘رٝ اإلُتاز ًٌّا، اهزٗا٢  د ٙد ٝ،  أصد٘ات  ٗبزٗس ك

ّٛ،  ا٨ّتذداٖ  ٗطػٚاْ اهقداع   يف عٌٚقداً  ٗاهػد٘   اهد٘اقع

٨ّ٘ت ا٨دتٌاعٛ ّٜ اجملتٌع ٗحت  .اهض٘ر

 اهزابعددددددددٞ املزسوددددددددٞ

 ًٗدددددددا اهضدددددددبعِّٚٚات

 بع :

ّّٕ تتّبع حسنٕ ايهكد ايسَائْ؟. 5  مب تفّطس أيم

ٍّ ب ٗر أصٌٔت - ّ٘ر يف ًٔ ّّ، ٓذا تط ٨ّ٘تٕ سزاكٕ ًتابعٞ ٗيف اهه  ًضت٠٘. غري عوٟ ٗحت

 



 

6 .ّْ ّْ َاملبهٖ اذتهائ  .َّضح ايفسم بني املنت اذتهائ

- ّْ  ٙتبعٔا ًا ٙزاعٛ كٌا اهعٌى، يف ظٔ٘رٓا ُظاَ ٙزاعٛ إُّٔ غري ُهضٔا، اذتلا٢ٛ املنت ًّ أس اخ ٙتأّه  اذتلا٢ٛ املبِٟ إ

ْ  فدذذا  هِدا،  تعِّٚٔدا  ًّ ًعوً٘ات ٛ  املدنت  كدا ّ  ٙتغدّلى  اذتلدا٢ ٜ  فداهتػّٚز  ا٪سد اخ،  ًد ٟ  ٙطدزأ  اهدذ  ٗصدٚػٞ  تزتٚدب اذتد٘ادخ   عود

ّْ اذتلاٙٞ ًاّدٝ ٓ٘ املنت كاْ فذذا تق مئا، ٗطزا٢ق اهغدصّٚات بني اهِاع٣ٞ ٗاهزٗابط املضتعٌوٞ اهزاٜٗ ٟ  فذ ٘  املبِد ارتطدا    ٓد

ّٛ ًّٚا اذتلاٙٞ خ٩هٕ ًّ تظٔز اهذٜ اهزٗا٢   فِ

7 .ّْ  .عّسف شمو ارتطاب، ثّم َّضح ايعالقٕ بّهٌ َبني شمو املنت اذتهائ

ٟ  )سًّ تً٘اعهضلٛ ٗأمساٖ ا٪س اخ، ظٔ٘ر ٓ٘ ُظاَ اخلطيب   زمً -  القّصية  فسي   ُتعطي   اليسمً الي     وهي   اذتلدا٢ٛ(  املبِد

 مع . يتقبطع ب  املنت، زمً مع يتطببق ال زمً ه  إذ اخلبّصة؛ زميّستهب

 ما ايُظائف اييت حتّككًا ايًػٕ يف ايسَإِ؟. 8

ّٛ.  ٗاهجقايف ا٨دتٌاعٛ تلِ٘ٙٔا ٗفق هوغدصّٚات املدتوهٞ ٗاهِربات اهتٌاٙشات . تص٘ٙز7  ٗاهِهض

  املتباِٙٞ. اهِظز ٗدٔات . إبزاس2

 )اذتٚادٜ(. )ا٨ُهعاهٛ( ٗاإلب٩غٛ ٗاهتعبريٜ ٗاذتقٚقٛ )املباعز( )اه٘اقعٛ( اذتّضٛ بني . اهتِاغ9ٍ

* * * 

 :إضافات
ًّ هي اذتبهٕ:( 1  وتط يرهب. احل ادث وشردهب ترتس  ف

2:ّّٕ ً  هي ( ايصخص ّ  األحيااث،  شيسب   يف يتحيّر   الي    اإلىصيبىيّ  الكيبن ٞ  أٜ يف اهتٌٚٚدش  ٗميلد ً  ىي ي   بدني  رٗاٙد  :العخصيّسب   مي

ّ٘ر ىبمسة ظخصسب : هلا ًظٔزّٙ بني اهتٌٚٚش ميلّ كٌا وثبى ية، رنسصة ّ٘ر  ًدع  تتط ٟ  ثببتية  وظخصيّسب  ا٪سد اخ،   تطد ٟ  تبقد  عود

 ُٔاٙتٔا. إىل ا٪س اخ ب اٙٞ ًّ اهِهضّٚٞ صهاتٔا

ّّٕ: تكدِم ( طسائل3  ايصخص

يف  اهتػوػدى  تتدٚ   اهديت  الةبني   ضين   صيسةة  معتنياا   العخصّسب ، رشه إىل اهزاٜٗ ٙوذأ أْ ٗٓٛ التحلسلّسة: ةو املببظرة ة. الطريقة

 ٩ًٗستٔا. ٗصهاتٔا ٗتهاصٚؤا اهغدصّٚٞ أعٌاق

ّٚٞ ٙدد ن أْ ٗٓددٛ التنثسلّسيية: املببظييرة غيي   . الطريقيية  فتلغدد  ،املييتكل ه ضيين  مصييتعنا  بيفصييهب، ىفصييهب يييً تعّبيير اهغدصدد

ًّٞ  ٗاُهعاهلا. ٗتصّزفاتٔا أسادٙجٔا عرب ت رجيّٚٞ بص٘رٝ اهقار٥ أًاَ أبعادٓا اهعا

 ايصميّن: ايهطل ( أنُاع4

 ُٔاٙٞ(.  ٗصط  )ب اٙٞ: ٗفق اذت٘ادخ تزتٚب: اهصاع  اهشًيّن اهِضق -

 ب اٙٞ(.  ٗصط  )ُٔاٙٞ: اهلابط اهشًيّن اهِضق -

ٞ  إىل اه٘صدط )اذتا دز(   ًّ صريٓا عرب أسًِتٔا بتقّطع ًتقّطعٞ ا٪س اخ ت٘اهٛ: املتقّطع اهشًيّن اهِضق -  إىل أٗ )املا دٛ(  اهب اٙد

 )املضتقبى( اهِٔاٙٞ

ًّا ( اذتُاز:5 َّا ُهضٔا، ًع اهغدصّٚٞ س٘ار أٜ ؛داخلسَّب  ٙلْ٘ أْ إ ّٚات بعضدٔا   )سد٘ار  ؛خاردَّداً  ٙلْ٘ أْ ٗإ  بعضدٔا  ًدع  اهغدصد

 اآلتٚٞ: اه٘ظا٢  ٗتأدٙٞ باهزعاقٞ ّٙتضٍ ادتّٚ  ٗاذت٘ار اآلخز(،

 اهطبٚعّٚٞ هوٌِاقغٞ(. ٗا٨صتذابٞ امل٘اق  عوٟ اذتّٚ٘ٙٞ إ ها١ خ٩ي )ًّ اهزتابٞ ٗكضز اهضزد ًضزسٞ -

ٞ  أعٌداق  عّ اهلغ  - ّٚ ٜ  ٗإظٔدار ًضدت٘آا   ٗصدو٘كٔا،  ٗب٣ٚتٔدا،  طباعٔدا،  ٗتغددٚص  ٗدٗافعٔدا،  اهغدصد ٛ  اههلدز  ٗاهِهضد

 ٗا٨دتٌاعٛ.

 ا٪ًاَ.   إىل ا٪س اخ ٗدفع صٚش خ مبا اهتِّب٧ -

 ا٪خز٠. اهضزد عِاصِز إ ا١ُٝ -

* * * 

 



 

 الكاتب: حنَّا مينة                               املصابيح الزرق                       نّص روائّي                                  

 .هتشزٙز اهب٩د ًّ املضتعٌزّٙ ّْ املقاًٗٞ طزٙقإ -  ُأضِّطت ايسَإِ عًًّا؟. ما ايسضايٕ ايطامّٕ اييت 1

 . ما املسجعّات ايطسدِٕ اييت اضتمّد مهًا ايهاتب مُضُع ايسَإِ؟2

 .  املطاًع ا٨صتعٌارّٙٞ ًٗا صتٍ عِٕ ًّ فقز ًٗعاُاٝ ٗتضدري طاقات اهغبا  اهعزبٛ رت ًٞ االحتال الفرىصي لص رية، -

ٌ زٝ بني اه ٗي اهلرب٠، العبملّسة الثبىسةاحلر   -  .ًٗا دّزتٕ ًّ ٩ٙٗت عوٟ اه ٗي املضت ع

طّ    املضتػوني اهيت ميلّ أْ ُٙضت  ّي عوٚٔا ًّ خ٩ي ربطٕ بني ظوٍ املضتعٌزّٙ ٗظوٍ االظياايّسة  ت بكثقبفة ال - ادتغعني أبِدا١ اه٘د

  .اههقزا١، ٗاختٚارٖ هوبط٘هٞ ادتٌاعّٚٞ

 سَإِ باضم )املصابّح ايصزم(؟. ِيَم ُضمِّّت اي3

ٍْ        (فيبرط )تزٜٗ قّصٞ  - ٍ ًدع أصدزتٕ يف خدا ٕ  اهغدا  اهدذٜ كداْ ٙقٚد ٗاهِ٘افدذ   دةبي  يلي  طليي املصيببس     زتٌ٘عدٞ ًّد ا٪صدز،     تقطِد

ّٛ  .مجٚعًا كٛ ٨ تلْ٘ بٚ٘تٍٔ ٓ فًا هوطا٢زات املػريٝ باهوْ٘ ا٪سرق، عأٍُٔ عأْ أٓى اذت

 َنّف أدَّايا؟ . ما املًمٕ اييت تُاليا املختاز؟4

ػ اهِداظ،     املختيبر مهّنية ت زييع دفيبتر اخلبيس يلي  ةبييب  احليي        تّ٘هٟ  - فٚظٔدزٖ اهلاتدب ردد٩ً اصدتػ٩هًّٚا      ، ٗٙبد أ باهت٩عدب بوقٌدٞ عٚد

 .إُضاُّٚتٍٔ يف ظّى ا٨ست٩ي ع ٍٙ اهضٌري هٚربس عّ ٝ ًعاُاٝ أبِا١ اهغعب ًع ًّ ترّب٦ٗا ًّ

 يًمصاجسٔ بني فازس َحطو صاحب ايفسى؟. ما األبعاد اييت مهخًا ايهاتب 5

١ عوددٟ  صددّوط اهلاتددب ًدّد- ٍّ االحييتال واليي طيّس  ميًي ةبيييب  العييع  اليييساب بيي  املييراب  املعييع  املصييتفسايً ميًيخ٩هلددا اهضد٘د ، ثدد

ّ٘ي املغادزٝ إىل ًعزكٞ داًٚٞ بني اهغعب ٗاهغزطٞ ّ٘ر إىل ًعزكٞ بني اه٘طِّٚني ٗاههزُضّٚني تتش  .هتتط

 ايهاتب حدٔ ايصساع بني ايُاجب ايُطين َايسغبات ايصخصّٕ؟.نّف أبسش 6

ٞ        أغزاٖ (صتَ٘)اهتقٟ بغا  امسٕ - ّ٘ع ًع ادتٚػ اههزُضٛ حملاربٞ اإلٙطاهّٚني يف هٚبٚدا، ٗبعد  صدزاع بدني اههقدز ٗاملبداد٥ اه٘طِّٚد  باهتط

 املباد٥ اه٘طِّٚٞ. سّتٟ ُبذٖ أٓوٕ ٗغضب٘ا ُتٚذٞ قزارٖ اهبعٚ  عّ (صتَ٘)كٛ ٙقبى بعزض  (رُ ٖ)دفعٕ سّبٕ دتارتٕ 

كهع ايكازئ؟7 ّْ أىِ  طتطّع املبهٖ اذتهائ ّ٘قٕ ُٗٙ ٨-. متِٖ   .ػين عقوٕ أٗ ٙجري أص٣وتٕميلّ أْ تقِع اهقار٥ ًا مل ُتص ؼ بغلى فِّٛ ٙغ

ّْ ممتعما ايتكهّ .8 َُّيِت املادٔ ارتام إىل عمٌ زَائ  ا٪ُضاق اهشًِٚٞ. اهعُِ٘ٞ، اذتبلٞ ٗ- ؟ات ايفهّٕ اييت ح

 . ما ايداليٕ اييت حتمًًا نًميِت )املصابّح(، )ايصزم(؟9

، فاملصدابٚ  اهديت حتٌدى يف طّٚاتٔدا ُ٘عدًا ًّد         جيٌع يف صٚػتٕ اه كٚبّٚٞ بني مجاهّٚٞ اه٘ص  - ٗا٨ُهتاح اه ٨هٛ عوٟ اهضٚاق اهِّصٛد

كٛد ٙتِّبدأ غٚدارات     اإلخبار عِٔدا  دبابًّٚا ًهت٘سدًا رتٚدارات عدا٢قٞ ٙطودق اهعِداْ هوقدار٥        اهلاتب باهوْ٘ ا٪سرق، ٗتزن  اهضزٗر ٗصهٔا

هط       ْ ٙبعدح يف اهِد ّ٘عٞ. ٗق  صت  يف ذهدم، فداهوْ٘ ا٪سرق يف اذتدزٗ  ه٘د و ٗاه ّقدب، عِد ًا قداَ اهِداظ بذساهٞد ٓدذا         ًتِ  اهلآبٞد ٗارت٘د

 .اهوْ٘ هٚع٘د اإلعزاق إىل اذتٛ ٗاذتٚاٝ

 اخترٍ ارتطاب يف ايسَإِ؟ َما ايتكهّات اييت اضتفاد مهًا يف ايسَإِ؟ . ما املهخهٖ اير11ٓ

عدرب ًت٘اهٚٞد تعّودق ا٪سد اخ مبدا صدبقٔا ًّد         ، اهدذٜ تتابعدت بٕد ا٪سد اخ خّطٚداً     اليصق السمين الصيبيا ِٙش٘ ارتطا  يف اهزٗاٙٞ ًِشٟ  -

ّٛ، كٌدا ُوٌدط           فٌٚا ٙتعّوق إ٨ّ ت ظسف تقيسة االشاجببٗقا٢ع بعٚ ًا عّ  ػ اه كد  تقيسية علاٙٞ ٓدزٗ  أبٛد فدارظ ًّد ًعضدلز ادتٚد

َ اهدذٜ أٗقد  فٕٚد فدارظ،       ًجوٌا دا١ يف احل ف ٌت تقِٚتدا اذتدذو      ،وتقيسية اخلاصية  اهزٗاٙٞ صِٞ ُٗص  اهضِٞ ًّزت عوٟ اهٚ٘د ٗقد  أصٔد

 .يف تضزٙع إٙقاع اهضزد ٗارت٩صٞ اهضابقتاْ

 .ٗإٙٔإً باه٘اقعّٚٞ بػٚٞ اهتأثري يف املتوّقٛ - صف طبّعٕ املهاى؟.ِيَم حنا ايهاتب مهخهٖ زَمانطًّا يف 11َ

ٕ فازس يف ايسَإِ؟12 ٖ شخصّ ّ٘ر ا٪س اخ دا١ت عدصّٚٞ فارظ ًزّكبٞ ًعّق ٝ -. ما املظايس اييت أضفايا ايهاتب عً ّ٘ر ًع تط   .ُاًٚٞ، تتط

ّٚات      -. ما ايطسِكٕ اييت اتبعًا ايهاتب يف تكدِم ايصخصّات؟13 ، الطريقية املببظيرة ةو التحلسلّسية   طػٟ عودٟ طزا٢دق تقد ٍٙ اهغدصد

 .عدصّٚاتٕ ًعتٌ ًا صٚػٞ  ٌري اهػا٢ب اهيت تتٚ  اهتػوػى يف أعٌاق اهغدصٚٞ ٩ًٗستٔا سني رصٍ اهلاتب

كاُت هػٞ اهغدصّٚات ٗاس ٝ طػٟ عوٚٔا ص٘ت اهزاٜٗ بصٚػٞ  -ايهاتب يف اضتخدام يػٕ َاقعّٕ يصخصّاتٌ؟ َملاذا؟ جنح. يٌ 14

ّ٘ع هػتٔا مبا ٙتِاصب ًع عدصّٚاتٔا املدتوهٞ صزد اهػا٢ب، ٗٓذا ًا سزَ  .اهزٗاٙٞ ًّ تِ

*  *  * 



 

 دمشُق يا بشمَة احلزِن           الكاتبة: ألفة اإلدليّب                               
 قراءة صبمتة، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: اقرأ المتن الحكبئّي والمقتطف

 . ما ايسضايٕ ايطامّٕ اييت أزادت ايهاتبٕ إبالغًا املتًكْ؟ 1

َّ هوٌزأٝ دٗرًا يف اذتٚاٝ ٗظزٗفٔا اهصعبٞ، ٗ زٗرٝ تعوٌٚٔا ٗتجقٚهٔا. -  إ

 . اضتخًص مسجعني مو املسجعّات اذتهائّٕ يًهاتبٕ.2

 اهلاتبٞ ا٨دتٌاعٚٞ.ا٨ست٩ي اههزُضٛ هض٘رٙٞ، ثقافٞ  -

 . عادتت ايسَإِ صساعًا بني ايبطًٕ َأخًّا. تكصَّ مو املكتطف مالمح يرا ايصساع.3

ّ٘رْتٕ بِتًا رغٍ خغُ٘ٞ ص٘تٕ، ٗعاربٕٚ اهوذّٙ ب أا باهظٔ٘ر، ٗذهم عِ ًا ٗبَّذ  - ٗاه ٖ عوٟ تب ٠َّ ٓذا اهصزاع يف  شم اهلاتبٞ ًّ أخٚٔا عِ ًا تص

 سدادت س ٝ اهصزاع عِ ًا صبَّ أخ٘ٓا راغب عوٚٔا سِقٕ ٗغضبٕ، فأُاي عوٚٔا  زبًا ٗهلًٌا.إخهاقٕ يف اه راصٞ، ٗا

 . مو فًمو املكتطف. ما ايطسِكٕ اييت دتأت إيًّا ايهاتبٕ يف زضم شخصّاتًا؟4

 اهطزٙقٞ اهتشوٚوٚٞ، ٗاصتد َ  ٌري اهػا٢ب. -

ٌِ عًٖ إجابتو.  5  . عالَم شّجعت ايهاتبٕ يف مكتطفًا؟ دّي

ٍ ، كٌا يف ق٘هلا:عو - ّ٘قٛ ٗقّ ًت إهٕٚ ٗرقٞ ٟ طوب املزأٝ اهعو ٍّ قّبوين ،فزاح ٙقز٦ٌٓا بص٘ت عاٍي ،اهع٩ًات ٗبطاقٞ اهتق ٙز ًعتّشٝ بته  .ث

 . اذنِس َظّفتني مو ايُظائف اييت أّدتًا ايًػٕ مطتعّهًا ممَّا َزد يف دزس ايكساءٔ ايتمًّدِٕ.6

 إبزاس ٗدٔات اهِظز املتباِٙٞ.  -

 ٙز اهتٌاٙشات ٗاهِربات املدتوهٞ هوغدصٚات.تص٘ -

ٌّ َظّفٕ.7  . اذنِس اثهتني مو َظائف اذتُاز يف املكتطف ايطابل، َيات مجااًل عًٖ ن

َّ ٙا ًوعُ٘ٞ. -  اهلغ  عّ أعٌاق اهغدصٚٞ ٗدٗافعٔا، كق٘هلا: أتضشلني عو

 إ ها١ اذتٚ٘ٙٞ عوٟ امل٘اق ، كق٘هلا: هم عِ ٜ ٓ ٙٞ مثِٚٞ دّ ًا. -

 امتحانية: ..أسئلة 
أُا ؟! ًٗا ميِعين ًّ اهذٓا ، أتزٙ  اذتقٚقٞ؟ سهز امل٩د٤ أقضٟ ًّ اذتز .......... ٗرد يف رٗاٙٞ املصابٚ  اهشرق: قاي فارظ ًتش ثا إىل صتَ٘: . 1 

  .ٗكاْ صتَ٘ اهقزٜٗ اهصػري ممّ إذا تلوٌ٘ا أقِع٘ا، هٕ أصو٘  يف اذت ٙح ٙػزٜ اهضاًع باإلصػا١ ستٟ اهِٔاٙٞ

  وض  إحاى طريقيت تقايه العخصسة يف املقطع الصببق. -

- :ٞ ٚٚو ٗ اهتشو ٝ أ ٞ املباعز ٗذاهطزٙق ٔا،  ٩ست ٔا ًٗ صهات ٔاٗ  ٚو ٗتهاص  ٞ ٌاق اهغدصٚ ٞ اهضٌري اهػا٢ب اهيت تٚت  اهتػوػى يف أع ٚػ ٜ(.اعٌت  ص َ اهقٗز ْ صت٘ كا (ٗ :ٕ ٘ه   هم بق

-   : ٞ  اهطزٙقدٞد غددري املباعددزٝ أٗ اهتٌجٚوٚدٞد ٞ عددرب أسادٙجٔددا        تددزن اهغدصدٚد ري املددتلوٍ، هلغدد  أبعدداد اهغدصدٚد ا ًضددتع٩ٌ  دٌد )اهددزاٜٗ( تعددرب عدّد ُهضدٔد

 ًّ اذتز (.ٗتصزفاتٔا ٗاُهعا٨تٔا، ٗذهم عِ ًا حت خ فارظ إىل صتَ٘، بق٘هٕ: ): أُا ؟! ًٗا ميِعين ًّ اهذٓا ، أتزٙ  اذتقٚقٞ؟ سهز امل٩د٤ أقضٟ 

أُا ؟! ًٗا ميِعين ًّ اهذٓا ، أتزٙ  اذتقٚقٞ؟ سهز امل٩د٤ أقضٟ ًّ اذتز ، َ ًا ٙأتٛ: ٗرد يف رٗاٙٞ املصابٚ  اهشرق عوٟ هضاْ صت٘ .۲

 . ًاصأذٓب ... أكٌوت اهجاًِٞ عغزٝ ًِذ أٙاَ، ٗصأكْ٘ بع  أصب٘ع أٗ أصب٘عني دِ ّٙ

 وض  الطريقة اليت اتبعهب الكبت  يف تقايه ظخصسة جن و، ثه وضحهب ممب ورد يف املقتطف الصببق.  -

د( تزن اهلاتب هوغدصٚٞ أْ تعرب عّ ُهضٔا ًّ خ٩ي اصتعٌاي  ٌري املتلوٍ )أُا صأذٓب أكٌوت 9اهطزٙقٞ اهتٌجٚوٚٞ )غري املباعزٝ( ) -

 اهجاًِٞ(، إذ أتاست هِذَ٘ اهظٔ٘ر بص٘رٝ ت رجيٚٞ.

ّّ ًٗاذا - هبٚبا؟ يف ًٗاذا: صّتَ٘ شتاطبًا فارظ قاي: ًِٚٞ سِٚا هولاتب( اهشرق املصابٚ ) رٗاٙٞ يف ٗرد .٣ ٨ ع١ٛ يف هٚبٚا ص٠٘  - أُت؟ تظ

ّّ -كٍ ٙ فعْ٘ ِٓان؟  -امل٩د٤ ٗاهَِ٘ عوٟ ا٪رصهٞ.  ُقى اذتصٟ ٗسهز  ُعْهُتاذتز ، ... هق   أُا، ًٗا ميِعين  -ز .... تذٓب.. ٗأُت؟ لِّ؟ فكٍ تظ

  اَ، ٗصأكْ٘ بع  أصب٘ع أٗ أصب٘عني دِ ًٙاِٞ عغزٝ ًِذ أّٙاهجاً ُت٩د٤ أقضٟ ًّ اذتز ، صأذٓب، أكٌوًّ اهذٓا ، أتزٙ  اذتقٚقٞ، سهز امل

 مً وظبنف احل ار يف الرواية: التيبؤ مبب شسحاث، ودفع األحااث إىل األمبو. وض  ذلك مبثبل ميبش  مً املقتطف الصببق. -

 اهتِب٧ مبا صٚش خ: ا٪ًجوٞ: ًٗاذا يف هٚبٚا؟ أٗ كٍ ٙ فعْ٘ ِٓان؟  -ًّ ٗظا٢  اذت٘ار يف اهزٗاٙٞ:  -

 َ٘ هوٌغاركٞ يف اذتز .عِا ذٓابٕ إىل هٚبٚا بزفقٞ صّت؛ سني تّ٘قًاا٪ًجوٞ: ٗصأكْ٘ بع  أصب٘ع أٗ أصب٘عني دِ ّٙ ؛دفع ا٪س اخ إىل ا٪ًاَ -

 : ٙأتٛ ًا اهبطوٞ هضاْ عوٟ اإلدهيّب أههٞ هولاتبٞ( اذتشْ بضٌٞ اٙ. ٗرد يف رٗاٙٞ )دًغق 9
ٞ اه راصدّٚ     ًاأبد   ٨ أُط  ، ٗإْ أُط كا١ًذ ٗأملعٍٔ ادتٔادًا أكجزٍٓ ينأُّ أًأًٍ هٛ ٙغٔ  أبٛ ٗكاْ اهج٩ثٞ، أخ٘تٛ أصػز كِت ٞ ٗصتشدت إىل  ٙدَ٘ اُتٔدت اهضِد

 .  ين صتشت ب ردٞ دٚ  د ًاتغري إىل أُّ  اهزابع، ع ت ٣ً٘ٙذ اىل اهبٚت أمحى ٗرقٞ ع٩ًيت اهيت اهّص

 وض  الطريقة اليت اتبعتهب الكبتبة يف تقايه العخصسة، ثه وضحهب ممب ورد يف املقتطف الصببق. -

 اهطزٙقٞ اهتٌجٚوٚٞ أٗ غري املباعزٝ(  -

 اهت٘ ٚ : تزكت اهلاتبٞ اهغدصٚٞ تعرب عّ ُهضٔا بِهضٔا. .  -

 ... ٟ، ٨ أُضكُِتباصتعٌاي  ٌري املتلوٍ ، املجاي: -
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