
 

 ((عوامل جتديد الرواية العربّية)أسئلة املطالعة ) ةــــــة العربيـــــاللغ

 7102 / 7102الثالث الثانوي 
 ( كٗف أثبتت السٔاٖٛ العسبٗٛ كفاٖتّا العالٗٛ؟ 1

٘ٔ مػ مزأتَدد  ّيف ّتقئ ٔتَدد   ألدّأتَدد  ّيف مضدد ٛلاَ  داٜندد    ليفٔضدَد  جتدٓددٔدٍ  يف - اٍس إحددداخ مدًد مكَّياَدد  الددي اجلن لٔٓدد  مضددانزب  ددن تدْد

ٕ٘ عً البحَح مبدعَٔ  حم ّالت ٕ٘ كا   ٘ٔ املبدعن أىفٔضَه ٍؤالٛ ّحم ّالت  َ   اخل ٓص٘ ٍُُْٓٓاَ  هل  رّأٜٓ ٕٓ الٖضزٔد إدم سأت ملْاكب  .الٓزّاٜ

ّٗص السٔاٖٛ العسبٗٛ طٕه تازخيّا؟ 2  ( وا أبسش وا و

ٙ  أٓطد    متٓزدٍد    د   الْافددٗ فحضد     ّالفلضف ت ّاالجت ٍ ت ّالأٓ رات املدارظ ملدالف مْاكباَ  لٔط -  ّاملضداقزٓ  الج  د   علد

ٔٓ٘. ّالاق لٔد القٔه مً   اجلن ل

 ( وا الطىٛ اليت تكاد تكُٕ ٔقفًا عمٜ السٔاٖٛ العسبٗٛ؟3

 داخلَ . يف في َٜ   ذّر حتن  ك ى  م  غ لب   الي املي صب٘  داٜ  القٔه ّالاق لٔد اجلن لٔ٘ ا اك ر -

 ( وا الطىات اليت جعمت السٔاٖٛ اجلٍظ األدب٘ األثري لدٝ مجّٕز القّساٞ؟4

ٔٓ تَدد  علددٙ ّالداّلدد٘ حمدددّدٗ  غددر احاندد الت علددٙ ّاملغددزع٘ اإل داعٔٓدد٘ املفاْحدد٘ فع لٔاَدد  - ّعلددٙ  ّالبيدد ٛ  للَدددو الكددجرٗ ق  ل

ٍٓلَ  م  اماالكَ  ْٓر. للاذٓدد ٓؤ   ّالاط

 ( وا عٕاون جتدٖد السٔاٖٛ العسبٗٛ؟ 5

ّعٕ الزّأٜن العدز    مليد ٍر ّاليعزٓد ت اليقدٓ٘د  صدع٘ املددشٌّ املعدزيف  ادمد سات الزّآ٘د الع ملٔ٘د  الاذزٓد   اسدٍد ر ا زك٘د               -

ٕٓ.اليقدٓ٘  الاذزٓ   اسدٍ ر ا زك٘ اليقدٓ٘  اصاجن ر ّص ٜ  االتص ل ا دٓج٘  تفعٔ      األىغط٘ املعٔي٘   إل داع الزّاٜ

ٌٖ حدْاراتَه   -( مب ٖتّي الكاتب السٔاٟٗني العسب؟ 6 ً  ال ّعدَ داتَه   دن ٘  داخلدَ   يف تاطدٓن ٘  إعد رات إ   أٓٓد ٘  محْلد  ّاضدح٘  معزفٔٓد

ٖٓ   مُليَذش ّأحٔ ى   اليقدٓٓ٘  ّاليعزٓٓ ت   ملي ٍر ٕٓ اليقد   ىفضُ. العز 

 وَ السٔاٟٗني العسب؟  الكجري ٌصٕص ( كٗف تبد7ٔ

ّٓل للنّكٌْ ىا د   تبدّ - ْٓىن اجلدلٖٔن مً األ ً  تعٓبدز  مد   عد دٗ  الدي  ّحددٍ   للنٍْبد٘  أٖ ّالجق ف٘د   املٍْب٘ : لإل داع ّاملزكشٖٓن املك  عد

ٕٓ عن  ىفضَ  يف ٘. األعن ل يف األّ   َٔٝاُ ٓاي ص  أٌ ٓلبح م  ّاحد إ داع  الاّلحق

 ( وَ املبدع احلقٗق٘ بسأٙ الكاتب؟ 8

ٕٓ   ملعزفدد٘  ىفضددُ تشّٓددد علددٙ ٓدددأ  الددذٖ ٍددْ -  إلٔددُ   ليضددب٘ اليقددد إدمدد سات تكددٌْ الددذٖ ٍددْ كا  خ ٓصدد٘ املبدددع ّالزّاٜدد

  الاقطَ . ّددٍ  أٓىٙ املؤمً  إ  ك  كن٘

ّ٘؟9  ( وا الٍتاٟج اليت ترتتب عمٜ االكتفاٞ باملِٕبٛ يف اإلبداع السٔاٟ

ٕٓ ىصْص تبدّ الي   لعط ل٘ ىفضَ  علٙ ّتقئ تَ   ّحتكه تعبرٍ  ّّص ٜ  ألدّاتَ  إىا دَ  تعٔد - ْ  كن  معَ  الزّاٜ  أٓىَد   لد

 . خمالف٘ لػْٓٓ٘ تقٓيع  عالم ت ّقد ّاحد ىٓص

 الٍقد؟ بإجنازات( مَل ٖسٝ الكاتب ضسٔزٚ اتطاع ثقافٛ السٔاٟ٘ العسب٘ 11

ٕٓ الزّاٜددٕ ثق فدد٘ اتضددع  ألٖىددُ كّلندد   - ٔٓدد٘ ىفضددَ  الزّآدد٘ أطلقدد  اليقددد  ادمدد سات العز دد ّتعددٓددت  اإل ددداع  فطدد ٛات يف العز 

 تياعزٍ . الي املضاقب  احان الُت

 ( مَل اضتحّقت السٔاٖٛ العسبٗٛ صفٛ )دٖٕاُ العسب يف القسُ العشسَٖ(؟11

  دد  الع ملٔٓدد٘ كف ٓاَدد  علددٙ اصدداجن را  داالًّ اإلدمدد سات تلدد  ّاصدداجنزِت الع ملٔٓدد٘  الزّآدد٘ إدمدد سات علددٙ ىْافددذٍ  عددزع  ألٖىَدد  -

ٕٓ مػ مزات خمالف اماص ص يف ملبدعَٔ   الع لٔ٘ الكف ٓ٘ ٌ  أٓٓد    اجليط الزّاٜ ً  اجلديط  كلد   مصددر  كد   ك ىد   ّأٓٓد    دَد٘   مد

ٔٓ٘ الفكزٓٓ٘ املزدعٔٓ ت  ث ىٔ٘. دَ٘ مً لال  املػ مزات ّاجلن ل

 السٔاٖٛ العسبٗٛ يف حقن التجسٖب؟  أجنزت( واذا 12

ٔٓ٘ الزّآ٘ جتدٓد يف مَٓه  دّر الاذزٓ  ىَض - ٔٓد٘   صدرّرتَ   يف ىْعٔٓ٘ قفشات ّاصاط عِ  حتقٔق ىفَضَ   العز   ّعٓبدزت  اجلن ل

ٕٓ اجليط اصاذ   ت عً ٙ  اإل دداع  مػد مزات  ملدالدف  ع ٓمد٘   الزّاٜ ٚ  علد ٙ   الادٔٔد   مضداْ ٚ  أحٔ ىد    ّعلد ٛ  أّ الغدك   مضداْ  البيد 

 ث لج٘. أحٔ ى   مع   ّعلَٔن  ث ىٔ٘  أحٔ ى  



 

 ( وا الرٙ ٖعصِّش أِىٗٛ التجسٖب ٔدٔزٓ يف جتدٖد السٔاٖٛ العسبٗٛ؟13

ٌٖ الزّآ ت - ُ  اصاضله الذٖ عز  الاينٔط عً  يفضَ  ىنت الاذزٓبٔٓ٘  إ ً  صدْاٍ   لد   د ملاحزك    الج  د   ّع رضد   الزّآد ت   مد

ٌْٓ ٌْٓ  ّاليق  ّاملك    لعق .   ملك

 ( وا العالقٛ بني اإلبداع ٔالٍقد؟ 14

- ٌٓ ٌٖ كن  الٖيقد  السدٍ ر عزٌط اإل داَع إ ٌٓ مضاقبَ  املعيٙ  ّ َذا. اإل داع السدٍ ر عزٌط اليقَد أ ٖٔ٘ الٓزّآ٘ فا ٘ٔ  ّثُٔق العز   الصكدل

ِٕ مبضاقبِ     ىقٔدٍ   مبضاقب  ٕك ِّع ٌٖ  العز ٖٔن ّالي قد الزكّاٜ ٔٓا ٌ ّاليقد اإل داع ن  . ماك ملا ٌ فع ل

ّ٘؟ 15  ( وا أضباب ٌّٕض الٍقد السٔاٟ٘ العسب

ٖٔ٘.  اجل مع ت يف العلٔ  الٖدراص ت  ْاقِع الٖيعز إع دُٗ -  العز 

ٖٔ٘. الجق فٖٔ٘ الدّرٖٓ ت يف الٖيغز ٍْامِػ حتدُٓد -  العز 

ٕ٘ ألصْإت الانذٔد أٍّ و مً اليقدٖٓ٘ املن رص٘ٔ حتزُٓز -  صْاٍ .  ّتَنٔػ  عٔيَ  إ داعٖٔ

ٖٓ.  املغَٔد يف ّتق لَٔد قٍٔه تجبُٔ  -  الٖيقد

  اليقد. تنصُٔ  -

 ( واذا متّجن ٔضاٟن اإلعالً اجلىاِريٖٛ احلدٖجٛ ٔخاصٛ الشابكٛ لمسٔاٖٛ العسبٗٛ؟16

ٖٔ٘ الٓزّآ٘ إ    ليكضب٘ متٓجُ   -  إ  ّصُْلَ  أٍٓنَ  كجرٕٗ مً إدم سإت حتقٔق مً ّمتكِّيَ  املضاقب   إ  ّاصع   مدخال  العز 

ٕ٘ قط ع ٕت  . ّخ رَدُ العز ٕ الْطً داخ  القٓزاٛ مً ّاصع

ّ٘؟17  ( مب ٖتطي األغمب األعي وَ األٌشطٛ املعٍٗٛ باجلٍظ السٔاٟ٘ العسب

 . ّالْظٔفٔٓ٘ ّاالعاب طٔٓ٘  االىاق ٜٔٓ٘  -

 ٔاالعتباطٗٛ ٔالٕظٗفٗٛ؟( وا وظاِس مسات االٌتقاٟٗٛ 18

 ّإقصٔ ٛ ّتجبٔاُ  تكزٓط املكٖزِظ علٙ األىغط٘ تل  مععه علٙ األّصٔ ٛ مععه إ  ُح األّ  الضكن٘ مع ٍِز أ زس مً -

ٕٓ ذمْ علٙ  َ  ّٓيَض ّٓيّعنَ  األىغط٘ مً تل  كجرا  ٓضبق الذٖ اإلعداد ضعَف الج ىٔ٘ مع ٍِز أ زس ّمً صْاِ   دقٔق  علن

َ٘ الج لج٘ مع ٍز أ زس ّمً ٕك الط  ع غلب  األىغط٘. تل  مً الكجر علٙ الْظٔف

ّٙ؟ 19  ( وا املكٌِّاُ املسكصٖاُ لكّن ٌصٍّ ضسد

- ٌ٘ ّٙ  منت أّ ّحبك٘  حك ٓ٘ أّ ّخط    حك ٓ ّٚ ّمبي  ىعزٖٓ ت يف أخزٚ لػْٖٓ٘ عالم ت مً تْاتز م  أّ ّعكْ   أّ حماْ

 علَٔن . ُتحٔ  الٖضزٔد

 ٔ ت.ياملْضْع ت  ّالاق -( وا احلقالُ املسكصٖاُ المراُ ميكَ لمسٔاٖٛ أُ تتحّسك يف جماهلىا؟ 21

 ( وا املٕضٕعات اليت تٍأهلا السٔاٟ٘ العسب٘ يف أعىالْ؟21

- ٖٕ ٕٓ العز  ٘ٔ إ  ّىكب ٕت  ٍشاَٜه مً حْلُ ٓجرٍ  الْاقع ك ٌ املْضْع ت الي مً عٔٝ   َٓدُع ٓكد مل الزّاٜ  الٖذات أصٝل

ْٗالت إ  ّاهُلْٖٓ٘  ٘ٔ اجملانعٖٔ٘ حت ٘ٔ البئ ٖٔ ْٗالت تل  ّآث ر العز  ِٕ يف الاح ٕك. امُلضاْٚ علٙ الِْع  االدان ع

َّ؟22 َّ العسب  ( عالً ضرتغي التحٕالت ٔوا ٖططسً فّٗا وَ فكس ٔقٗي ٔقٕٝ جدٖدٚ التعبرَي السٔاٟ

ْكى٘ ّالاف صِٔ  إ  اجلشٜٖٔ ت االلاف ٔت ّعلٙ الْاقع  يف عنٔق   ا فز علٙ صرتٔغن ىُ -  تزصَٔذ أراد م  إكا صٔٓن  ّال لُ  املك

ُٔ ُٔ ىفٔض  الزاًٍ. يف ٍْ ّكن  امل ضٕ يف ضنَرٍ  ك ٌ كن  يف املضاقبِ  اجلن ع٘ٔ ضنَر  ْصف

 ( وا الرٙ ٔعآ السٔاُٟٕٗ العسب يف جتازبّي السٔاٟٗٛ؟23

ٌٖ اإل داَع - َِٛ ٓعُٔد    حي كُٔ  ّال الْاقع  ٓعكُط  ن ٍْ علٙ  ي  ُْٓلُ فٓيٕب  ذم ُ٘  لُ ىٓصٕب ّاقع إ  ّحي ٌٖ قْاىُٔيُ اخل ٖص  ّ ن

َ٘ ٖٔ ًُ ال الٖيصك أٍٓن  أٓط  . القِْل ٍذا صِْغ طزاِٜق يف    فحض   ٓقْلُ فٔن  تكن

 ( كٗف ٖتي اٌتىاٞ السٔاٖٛ العسبٗٛ إىل املطتقبن؟24

- ٌٓ َٛ إ ًْ املضاقب  إ  العز ٔ٘ الزّآ٘ اىان  ٌٓ علٙ اجلن لٕ  للفٓيٕ كٓا  َ   اجنر رٍ  يف اصاػزاق   تعين ال الاجنر تل  فع لٔ٘ أ

ٔٓ٘ أّ الغك   ٔٓ٘    تشٓٔئٓ٘  فع ل  علَٔ . د ٛت الي الصْرٗ  ال  لصٔق٘ جيعلَ  م  ٓعّللَ   أٖ م  داخلَ  يف متال  أٌ علَٔ  فع ل

 متازع تأثريِا يف املسَضن إلْٗ؟( وتٜ ٖكُٕ اإلبداع زضالٛ 25

 خ ردَ . مً ّلٔط الزص ل٘ داخ  مً ميبجق٘ الْص ٜ  تل  تكٌْ ّحٔين  ّص ٜلَ   حتضً اخأ ر حٔين  -
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