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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .

 د.ثم أما بع

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

من حصة ما يلدموهه  وامتب ند امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها 

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 ما مفهوم الرواٌة ؟  -1س
الرواٌة نوع خاص من القصة ذاك أن القصة بمعناها العام تعنً حكاٌة حدث أو أحداث ٌقوم بها شخصٌات من  تعريفها:

 البشر أو غٌر البشر وسواء تعٌن فٌها الزمان والمكان أو كانا غٌر معلومٌن كما أنها لٌست مقٌدة بنوع خاص من اللغة .

 ؟ٌجة ذلك ؟ وما االسم الذى أطلق علٌها ما التغٌرات التى طرأت على عناصر القصة ؟ وما نت -2س

العناصر السابقة التً تتكون منها القصة بأن أصبحت جمٌعها تحاكً الواقع المعٌش خصها نقاد  مع تغٌرات طرأت على

" وشاع هذا االسم علما علٌها منذ النصف األخٌر من القرن الثامن  novelاألدب ومؤرخوه فً إنجلترا باسم الرواٌة " 

 عشر .

 ما المقصود بمحاكاة الواقع فى الرواٌة ؟  -3س

المقصود بمحاكاة الواقع أن األحداث أصبحت من قبٌل ما ٌقع فً الواقع المعٌش حتى وإن كانت متخٌلة وأن األشخاص من 

ئة محددة طٌنة البشر الذٌن ٌعٌشون بٌننا ولٌسوا كائنات خرافٌة ال عالقة لها بدنٌا الواقع وهؤالء األشخاص ٌتحركون فً بٌ

من بٌئة اجتماعٌة معروفة كمدٌنة القاهرة مثال أو حً من أحٌائها أو قرٌة من قرى الرٌف واألحداث تقع فً زمن معلوم ٌدل 

علٌه من خالل أحداث تارٌخٌة معروفة أو بذكر أزمنة معٌنة كالعام  أو الشهر أو حتى الٌوم فً تضاعٌف السرد وأخٌرا فإن 

 تمثل فً أنها أصبحت من قبٌل ما ٌتخاطب به الناس فً الحٌاة الٌومٌة .التغٌر الذي أصاب اللغة ٌ

 وضح التغٌر الذي أصاب لغة الرواٌة ؟ -4س

 التغٌر الذي أصاب اللغة ٌتمثل فً أنها أصبحت من قبٌل ما ٌتخاطب به الناس فً الحٌاة الٌومٌة.

 ما حجم الرواٌة ؟ -5س

  بعض النقاد عن ثالثٌن ألف كلمة أما حدها األقصى فال نهاٌة له .أن تكون ذات حجم كبٌر نسبٌا ال ٌقل فً رأي 

 متى ظهرت الرواٌة فً أدبنا العربً ؟ وما االرواٌة الرائدة فٌه ؟  -6س

لم تظهر الرواٌة بمعناها الفنً فً أدبنا العربً إال فً أوائل القرن العشرٌن ومن الرواٌات الرائدة رواٌة زٌنب لمحمد حسٌن 

  1513( التً صدرت سنة 1556: 1111هٌكل باشا )

 وما دور نجٌب محفوظ  فى هذا الفن ؟ وما أشهر رواٌاته ؟ "وضح موقف الكتاب من فن "الرواٌة  -7س

( ذروة اإلبداع فٌه حتى حصل على 2006: 1511حظً هذا الفن بإقبال عدد كبٌر من الكتاب علٌه وبلغ به نجٌب محفوظ )

 ( .السكرٌة – الشوق قصر -ومن أشهر أعماله الثالثٌة )بٌن القصرٌن  1511عام جائزة نوبل العالمٌة فً األدب 

 (https://dardery.site/archives/6821اضغط  انشاثط     ٔانزأكذ يٍ اإلجبثبد) نهزذسٌت اإلنكزشًَٔ 

 (الرواٌةتدرٌبات على ) 

 انظذٍذخ:أيبو انعجبسح غٍش )×( ( أيبو انعجبسح انظذٍذخ، ٔعاليخ أ: ضع عاليخ )

 ( )         . انشٔاٌخ َٕع خبص يٍ انمظخ .1

 ( )       فً انمظخ ثًفٕٓيٓب انعبو ركٌٕ انشخظٍبد ثششٌخ ال غٍش. .2

 ( )      رعٍٍ انضيبٌ ٔانًكبٌ فً انمظخ ثًفٕٓيٓب انعبو أيش ضشٔسي . .3

 ( )        انمظخ ثًفٕٓيٓب انعبو رزطهت َٕع خبص يٍ انهغخ. .4

 ( )      عُبطش انمظخ ًْ انذذس ٔانشخظٍبد ٔانضيبٌ ٔانًكبٌ ٔانهغخ.  .5

 ( )       انزغٍشاد انزً طشأد عهى انمظخ جعهزٓب رذبكً انٕالع انًعٍش. .6
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 ( )  عهى انمظخ انزً رذبكً عُظشْب انٕالع انًعٍش. novelأطهك َمبد األدة ٔيؤسخِٕ فً فشَسب اسى  .7

 ( )        انسبثع عشش. فً انمشٌ novelشبعذ رسًٍخ انمظخ ة  .8

 ( )   . انًمظٕد ثبألدذاس انزً رذبكً انٕالع انًعٍش رهك األدذاس انٕالعٍخ غٍش انًزخٍهخ .9

 ( )      . األشخبص فً انشٔاٌخ يٍ طٍُخ انجشش انزٌٍ ٌعٍشٌٕ ثٍُُب .11

 ( )      رذذٌذ انجٍئخ انًكبٍَخ فً انشٔاٌخ ٌجعهٓب رذبكً انٕالع انًعٍش. .11

 ( )       انشٔاٌخ ْٕ انضيٍ انزي رسزغشلّ فً لشائزٓب .انضيٍ فً  .12

 ( )    . ًٌكٍ رذذٌذ انضيٍ فً انشٔاٌخ يٍ خالل اإلشبسح إنى دذس ربسٌخً يعشٔف .13

 ( )     ال ٌهجأ كبرت انشٔاٌخ إنى ركش انضيٍ طشادخ ٔانُض عهى انعبو أٔ انشٓش أثُبء انسشد. .14

 ( )     . ط فً يخبطجبرٓى انٍٕيٍخنغخ انشٔاٌخ رذبكً انهغخ انزً ٌسزعًهٓب انُب .15

 ( )    اسزخذاو نغخ يٍ لجٍم  انهغخ  انزً ٌزخبطت ثٓب انُبط ٌٓذف إنى يذبكبح انٕالع .16

 ( )     ظٓشد انشٔاٌخ فً األدة انعشثً يُز انُظف انثبًَ يٍ انمشٌ انثبيٍ عشش. .17

  ( )       يٍ انشٔاٌبد انشائذح سٔاٌخ صٌُت نًؤنفٓب َجٍت يذفٕظ . .18

 ( )       سٔاٌخ صٌُت فً انعمذ انثبًَ يٍ انمشٌ انعششٌٍ. طذسد .19

 ( )           نهشٔاٌخ دذ ألظى ال رزجبِٔ . .21

 ( )        انذذ األدَى ألي سٔاٌخ ال ٌمم عٍ ثالثٍٍ أنف كهًخ .21

 ( )         ألجم انكزبة انعشة عهى كزبثخ انشٔاٌخ  . .22

 ( )      . يٍ أثشص كزبة انشٔاٌخ فً األدة انعشثً َجٍت يذفٕظ .23

 ( )      .  و 2116دظم َجٍت يذفٕظ عهى جبئضح َٕثم فً األدة سُخ  .24

 ( )    انسكشٌخ(. –لظش انشٕق  –أشٓش أعًبل َجٍت يذفٕظ ًْ انثالثٍخ ) ثٍٍ انمظشٌٍ  .25

 (https://dardery.site/archives/6821اضغط  انشاثط     ٔانزأكذ يٍ اإلجبثبد) نهزذسٌت اإلنكزشًَٔ 
 -: البدائل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ب
 يفٕٓو انشٔاٌخ ْٕ: -1

  ذٕاسانلظخ رًثٍهٍخ رعشع فكشحً أٔ يٕضًٕعب خالل ׄ      عًم فًُ يذكى انجُبء  ׄ   

 دكبٌخ دذس أٔ أدذاس رمٕو ثٓب شخظٍبد يٍ انجشش أٔ غٍش انجششׄ      َٕع خبص  يٍ انمظخׄ   

 :             ( ْٕ االسى انزي أطهك عهى انمظخ ثٕاسطخnovel) يظطهخ انشٔاٌخ -2

    اَجهزشَمبد األدة ٔيؤسخِٕ فً ׄ       َمبد األدة ٔيؤسخِٕ فً فشَسب ׄ   

 أيشٌكبَمبد األدة ٔيؤسخِٕ فً ׄ       سٔسٍبَمبد األدة ٔيؤسخِٕ فً ׄ   

 فً انفزشح: (novelانشٔاٌخ ) شبع  االسى انزي أطهك عهى انمظخ ْٕٔ  -3

    يٍ انمشٌ انثبيٍ عشش انثبًَانُظف ׄ          انُظف األٔل يٍ انمشٌ انثبيٍ عشش ׄ   

  انعششٌٍيٍ انمشٌ  انعمذ انثبًَ ׄ           عشش انزبسعيٍ انمشٌ  انثبًَانُظف ׄ   

 : انشٔاٌخيٍ انزغٍشاد انزً طشأد عهى انمظخ ثًعُبْب انعبو ٔجعهذ انُمبد ٌطهمٌٕ عهٍٓب اسى   -4

  ٔضٕح عُبطش انذكًׄ                                   رعذد عُبطش انمظخׄ   

 يذبكبح عُبطش انمظخ نهٕالع انًعٍشׄ    رعذد انشخظٍبد.                                                              ׄ   

 هٕالع فى انشٔاٌخ: األدذاس ن انًمظٕد ثًذبكبح   -5

       كٌٕ األدذاس غٍش يزخٍهخׄ                         األدذاس ٔالعٍخكٌٕ ׄ   

  األٔل ٔانثبًَ.ׄ     األدذاس يٍ لجٍم يب ٌمع فً انٕالع دزى ٔإٌ كبَذ يزخٍهخكٌٕ ׄ   

 : انشخظٍبد فً انشٔاٌخ   -6

      شخظٍبد خشافٍخ ال عاللخ نٓب ثبنٕالع ׄ              يٍ طٍُخ انجشش انزٌٍ َزعبيم يعٓىׄ   

  جًٍع يب سجكׄ                   شخظٍبد ثششٌخ ٔغٍش ثششٌخׄ   

 انضيٍ فً انشٔاٌخ ٌكٌٕ  : -7

 ركش األصيُخ انًعٍُخ فً ثُبٌب انسشديعهٕيب ٌٔزى ׄ      يعهٕيب ٌٔزى رذذٌذِ يٍ خالل األدذاس انثبسٌخٍخ انًعشٔفخׄ   

 .                        األٔل ٔانثبًَׄ         .     ٌزى رذذٌذِغٍش يعهٕو ٔال ׄ   
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 دجى انشٔاٌخ ال ٌمم عٍ: -8

 أسثعٍٍ أنف كهًخ.ׄ         ثالثٍٍ أنف كهًخׄ         عششٌٍ أنف كهًخ ׄ     اثًُ عششح  أنف كهًخ ׄ   

 انذذ األلظى نهشٔاٌخ ْٕ  : -9

 ال دذ نٓبׄ          خًسٌٕ أنف كهًخ ׄ                 . أسثعٌٕ أنف كهًخׄ     . ثالثٌٕ أنف كهًخ  ׄ   

   انهغخ فً انشٔاٌخ ًْ نغخ -11

 من قبٌل ما ٌتخاطب به الناس فً حٌاتهمׄ          رمزٌة خاصةׄ        مجازٌة موحٌةׄ      تراثٌة قوٌةׄ   
 فً: ظٓشد انشٔاٌخ فً أدثُب انعشثً  -11

بداٌات القرن ׄ        منتصف القرن التاسع عشر ׄ        القرن التاسع عشربداٌات ׄ     .منصف القرن الثامن عشر ׄ   
 العشرٌن

 يٍ انشٔاٌبد انشائذح فً األدة انعشثً سٔاٌخ : -12

 . زٌنبׄ           سنتها الجدٌدةׄ            فً القطارׄ     ملك القطن   ׄ   
 :يٕلف انكزبة انعشة يٍ فٍ انشٔاٌخ  -13

 من الكتاب علٌه كبٌرإقبال عدد ׄ     إقبال عدد محدود من الكتاب علٌهׄ       محاربتهׄ     .اإلعراض عنه   ׄ   
 : طذسد سٔاٌخ صٌُت سُخ -14

 م.1514ׄ           م1513ׄ      م1512ׄ         م1511ׄ   
 ثهغ ثفٍ انشٔاٌخ لًخ اإلثذاع ٔدظم عهى جبئضح َٕثم:  -15

 محمد تٌمور ׄ      نجٌب محفوظ  ׄ       ٌوسف إدرٌسׄ     .محمد حسٌن هٌكلׄ   
 

 

 (https://dardery.site/archives/6821اضغط  انشاثط     ٔانزأكذ يٍ اإلجبثبد) نهزذسٌت اإلنكزشًَٔ 

 
 
 

 أطٍت انزًٍُبد ثبنزفٕق  )أدًذ دسدٌشي(


