
 ) إعداد وتنسيق : موني  (  –) ترمجة :  نافع (  1439ملادة الرواية احلديثة  1/2/3/4أسئلة احملاضرة املباشرة 

 " ، تعريف______يف كتابها "تقدم  تذكر كالرا ريف 

 نوع أدبي يدعى.
 

 الرواية •

 الرواية القصرية  •

 قصريةالقصة ال •

 .الرومانسية •

  In her book,The Pogress of _______,

 Clara Reeve states the definition of  

a literary genre called 
  

• Novel 

• Novella 

• short story  

.romance•  

 

بني العامل  ______بأنه   الشيئ احملتملميكن تعريف 

 والعامل احلقيقي للقارئ الرواية القصرية املعروض يف 
 

 التوتر •

 املراسالت •

 غري مناسب •

 السخف •

Verisimilitude can be defined as the____ 

between the world presented  in the 

novela and the real world of the reader 
 

• Tension 

• correspondence 

• unlikeliness 

• absurdity 

 

رحالت و  مور توماس الويتوبيا ل قصيت  وميكن تصنيف

 _______سويفت غوليفر  كـــــ 
 

 مالحم بطولية •

 حكايات شرقية •

 مغامرات سفر •

 حكايات أخالقية •

Thomas More's Utopia and Swift's 

Gullivers travels can be categorized  

as ________ 
 

• heroic epics 

• oriental tales 

travel adventures•  

• moral tales 

 

واحدة من الروايات األوروبية املبكرة ، اليت  دون كيشوت ، •

 _________يف  ُكتبت
 

 إنكلرتا •

 فرنسا •

 ايطاليا •

 إسبانيا •

• Don Quixote, one of the early European 

novels, that was written  

in _________ 
 

• England 

• France 

• Italy 

• Spain 

 

 

 

 

 



بأسلوبه النثري على نطاق واسع  معروف ______ •

 والنمط الصحفي.البسيط  
 

 تشارلز ديكنز •

 جوناثان سويفت •

 هنري فيلدى. •

 دانيال ديفو •

• ______is widely known for his plain 

prose and journalistic style. 
 

• Charles Dickens 

• Jonathan Swift 

• Henry Fieldi. 

• Daniel Defeo 

 _____كـ  وليلةيتم تصنيف ألف ليلة  •
 

 يهنثرية إليزابيثرواية  •

 حكاية شرقية •

 رومانسية يف العصور الوسطى •

 ملحمة بطولية •

• A Thousand and One Nights is 

categorized as_____ 
 

• Elizabeth prose fiction 

• oriental tale 

• Medieval romance 

• heroic epic 

 

بالسحر والغموض   _________ الرواية تتميز •

 الغريبة  القرون الوسطى وضوابط
 

 القوطية •

 العاطفية  •

 التسكعيه / التشردية •

 الرسائلية  •

• _________novels are characterized by 

magic, mystery, and exotic medieval 

settings. 
 

• Gothic 

• Sentimental 

• Picaresque 

• Epistolary 

 

، فإن الشخصيات لديها استجابة  العاطفية روايات اليف  •

 .اإلحناءلألحداث يف مجيع  قوية _________
 

 هذهني •

 هيتافيزيقيم •

 ساخره •

 عاطفيه •

• In the Sentimental novels, the characters 

have a heightened_________ response to 

the events throughout. 
 

• Intellectual 

• metaphysical 

• ironic 

• emotional 

 

 

 

 

 

 

 

 



الالواعي نفسيا  تغرق ويذرنغ مرتفعاتأن رواية يف حني  •

 _______كل شيء ، تروي جني آير السعي  يف البحث عن

 للفردية.
 

 راويال •

 لؤلفامل •

 صماخل •

 األنثوي •

• While Wuthering heights plumbs the 

psychic unconscious in search of  

wholeness, Jane Eyre narrates 

the______quest for individualism. 
 

• narrator  

• author  

• antagonist 

• female 

 

 تأثري اجملتمع؟بو  كيف ميكن للفرد أن يعيش داخل

 ______ه تالسلؤال الذي طرح هو
 

 الواقعية •

 املثالية •

 السريالية •

 املاركسية •

• How can the individual live within and 

by the influence of the society?  

Is a question posed by ______ 
 

• Realism 

• Idealism 

• Surrealism 

• Marxism 

، واجلوانب غري  ______تعزز النزعة القومية األهداف  •

 األخالقية للحياة.
 

 االجتماعيه  •

 املادية •

 هعلميال •

 نصيةال •

• Nationalism promotes______objective, 

and amoral aspects of life. 
 

 

• social 

• material  

• scientific 

• textual 

 .___للرواية تولستوي ودوستويفسكي كالهما ممارسان  •

 الروسية •

 اإلجنليزية •

 األسبانية •

 الفرنسية •

• Tolstoy and Dostevsky are both 

practitioners of_____novel. 
 

Russian•  

• English  

• Spanish  

• French  

مثال جيد على  هي  رواية االدغال ألوبتون سينكالير-

 يف الصناعة واجملتمع._____الذي فضح  التشهري 

 الفساد •

 إعادة تشكيل •

 مزايا •

 التزام. •

-Upton Sinclair's The JUNGLE is a good 

example on muckraker who 

expose_____in  industry and society. 
 

• Corruption 

• Reformation 

• Virtues 

• commitment.  



 ال يزال النثر غري معرتف به كشكل أدبي. -يف القرون 

 

 15و  14 •

 16و  15 •

 18و  17 •

 20و  19 •

• In the_____centuries, prose was still not 

recognized as a literary form. 
 

• 14 and 15th 

• 15 and 16th 

17 and 18th•  

• 19 and 20th  

الطبقة كان صانع الشمع والشموع من  والد دانيال ديفو •

____. 

 الوسطى •

 املنخفضة •

 الربجوازية •

 العلوية •

• Daniel Defeo's father was a_____class 

wax and candle maker. 
 

• Middle 

• Lower 

• Bourgeois  

• upper 

 القيام  شخصيات دانيال ديفيو تغري حياتهم من خالل

 األصلية____  بعيدة عن ترحالب

 

 فرنسا •

 إنكلرتا •

 أملانيا •

 أمريكا. •

• Daniel Defeo's characters change their 

lives by voyaging far from native _____ 
 

 

• France 

• England 

• Germany 

• America. 

 

 _____ وحتى  يًا كان ديفو كاتًبا وصحاف •

 

 محااًل •

 ًاكاهن •

 جاسوسًا •

 .ناداًل •

• Defoe was a writer, journalism, and even 

a _____ 

 

• Porter 

• Priest 

• Spy 

• waiter.  

 الربيطاني _____لـ هو رمز حقيقي  كروزو •

 

 االنسانية •

 االشرتاكية •

 اإلقطاع •

 االستعمار / االحتالل  •

• Crusoe is a true symbol of British _____ 
 

 

• Humanism 

• Socialism 

• Feudalism 

• conquest  

 

 



 تسمح مللؤلفها بتقديم وجهات نظر الرسائلية روايات ال •

______. 
 

 أيونيه •

 متعدده •

 هذاتي •

• Epistolary novels allow their author to 

present_____points of view. 
 

 

• Ironic 

• Multiple 

• Subjective  

 _____ما تكون معنية مبوضوع  رواية األخالق عادًة •
 

 زواجال •

 شجاعةال •

 الفساد •

 السلطة. •

• Novel of manners is usually concerned 

with the subject of _____ 
 

• Marriage 

• Courage 

• Corruption 

• authority.  

 كأعظم دعت صحيفة لندن تاميز تشارلز ديكنز  •

 للخيال اإلجنليزي. _______

 

 ملؤلف •

 للمهنةممارس  •

 شخص عامي •

 الشكل •

• The London Times called Charles 

Dickens as the Great_____of English 

fiction. 
 

 

• Author 

• Practitioner 

• Commoner 

• Figure  

، مل يتم االعرتاف  _____عندما ظهرت الرواية يف القرن  •

 .أدبينوع كبها 

 

• 20 

• 16 

• 18 

• 19 

• When the novel appeared in the _____th 

century, it was not still recognized as a  

literary genre. 
 

 

• 20 

• 16 

• 18 

• 19 

أعظم الكوارث يف إجنلرتا خالل القرن  من __شهد ديفو 

 السابع عشر.

 

• 6 

• 5 

• 4 

• 2 

• Defoe witnessed_____of the greatest 

disasters in England during the 17th 

century. 
 

• 6 

• 5 

• 4 

• 2 



، ضد رغبات والديه  1651رحلة عام يف  بدأ روبن كروزو •

 ______مهنة ، رمبا يف  ممارسةالذين يريدون منه 

 

 ندسةاهل •

 الطب •

 اسبةاحمل •

 القانون •

• Robin crusoe sets on a voyage in 1651, 

against the Wishes of his parents who 

want  him to pursue a career, possibly in 

_____ 
 

• Engineering 

• Medice 

• Accounting 

• law 

يف مخسينات القرن التاسع عشر ، كان البعض  •

يرون أن القصص ، وخاصة القصص اخليالية ، ما 

زال يعتربها البعض خطيئة. هذا جعل الناس أكثر 

 والقصص. الروايات......... لقراءة 

 

 فضواًل •

 ةممانع •

 إرتياب •

 .خوف •

• In the 1850s, telling stories, especially 

fiction, was still considered by some to be 

a sin . This made people more......... to 

read narratives and stories . 

 

 

 

Curious•  

• Reluctant 

• Suspicious 

• frightful. 

قدم منو .......... يف إجنلرتا أسواًقا أكرب للرواية 

 لتصبح نوًعا مسيطًرا يف القرن التاسع عشر.

 

 القرى •

 دنامل •

 صانعامل •

 املزارع. •

• The growth of.......... in England 

provided bigger narkets for the novel to  

become a dominant genre in the 19th 

century . 

 

• Villages 

• Cities 

• Factories 

• farms. 

 

 

 

 

 

 

 

 



يف العقود األخرية من عصر ....... ، مت تأسيس  •

قسم ثابت بني الفنانني أو الروائيني اجلديني 

 ومجاهري القراء.

 

 رومانسيال •

 الفيكتوري •

 اإلليزابيثي •

 ستعادةالا •

• In the final decades of the....... era, a 

firm division was established  between the 

artists or serious novelist and the masses 

of the readers . 

 

 

 

• Romantic 

Victorian•  

• Elizabethan 

• Restoration 

الربجوازية املبكرة من قبل  ........مت تأسيس  •

 دانيال ديفو وجوناثان سويفت.

 

 الواقعية •

 الفلسفه املتعاليه •

 السريالية •

 احلداثة •

• The foundation of early bourgeois........... 

were laid by Daniel Defeo and  Jonathan 

Swift. 

 

 

• Realism 

• Transendtalism  

• Surrealism 

• Modernism 

 ............ثة تستجوب الفن على حنو يعكساحلدا •

 

 يةواقعال •

 الفلسفة •

 طبيعةال •

 املثالية •

• Modernism questions art's capably to 

reflect ................ 

 

 

• Reality 

• Philosophy 

• Nature 

• ideality  

سعى الكتاب الواقعيون إىل رواية رواياتهم من منظور 

 للقصة. ........موضوعي ميثل ببساطة العناصر 

 

 املتكلفه •

 هيالياخل •

 الواقعية •

 .هامليتافيزيقي •

• Realist writers sought to narrate their 

novels from an objective  perspective that 

simply represents.......... elements of the 

story. 

 

• Factitious 

• Fictional 

• Factual 

• metaphysical . 



والشخصية هي مسة  ..............وحدة ومتاسك  •

 منوذجية متيز الرواية الواقعية.

 

 رمزال •

 عنصرال •

 ضبطال •

  سري األحداث  •

• The unity and coherence of........... and 

character is a typical feature  that 

distinguishes the realist novel. 

 

 

• Symbol 

• Motif 

• Setting 

• plot  

تدفع الروايات احلداثية األفراد إىل جتريدهم من  •

 للشخصية. ..........فئات التعريف 

 

 ةتدينامل •

 ةتقليديال •

 الفلسفية •

 االقتصادية •

• The modernist novels push the 

individuals to be stripped of the............  

defining categories of personhood. 

 

 

• Religious 

• Traditional 

• Philosophical 

• economic 

كالهما  ........عدم وجود السببية وعدم كفاية  •

 من السمات اهلامة للروايات احلداثية.

 

 األفكار •

 الزخارف •

 اللغة •

 الرموز •

• Lack of causality and insufficiency 

of................ are both important  features 

of the modernist novels . 

 

 

• Ideas 

• Motifs 

• Language 

• symbols 

 سافر جوزيف كونراد إىل ........... •

 

 تشاد •

 الصومال •

 الكونغو •

 كينيا. •

• Joseph Conrad traveled to ........... 

 

 

• Chad 

• Somalia 

• The Congo 

• Kenya  

 

 



قام ليون روم ، رئيس فرقة القوات املسلحة ، بتزيني  •

 بسياج يضم مجامًجا بشرية على مواقع. .........

 

 هحديقة منزل •

 تهشرك •

 كنيسته •

 تهمدرس •

• Leon Rom, the head of the Force 

Publique, decorated his.............. with  a 

fence featuring human skulls on posts. 

 

 

• Yard 

• Company 

• Church 

• school 

بشكل دائم يف حمطة له  قائمة .........روم أبقى  •

 لتخويف العمال.

 

 سارية العلم •

 املشنقة •

 املنجنيق •

 صاروخ •

• Rom Kept a/ an.............. permanently 

erected in his station to  intimidate the 

workers . 

 

 

• Flagpole 

• Gallows 

• Mangonel 

• missile 

يف قلب الظالم ، كورتز لديه خطيبة ، الذي كان  •

 يشري إليها يف كثري من األحيان باسم ............

 

 احلبيب •

 اعجاب •

 مجيلة •

 املقصوده •

• In HOD, Kurtz has a fiancee, whom he 

frequently refers to as  the ............ 

 

 

 

• Beloved 

• Admired 

• Beautiful 

• Intended 

ارلو أنه كان احارا جتاريا مليقول املالمس الروسي 

 وكان يعمل يف شركة ..............

 

 ةهولندي

 ةبريطاني

 أملانية

 يةبلجيك

  The Russian treader tells Marlowe he 

has been a merchant seaman and was 

working for a............. company . 

 

 

   Dutch    

British   

German  

 Belgian  



يف احملطة الداخلية ، خيرب كورتز مارلو أنه 

 ........لرؤيته.

 سعيد

 مضطرب

 خائب االمل

 حريص

  In the Inner Station, Kurtz tells Marllowe 

that he is............... to see him. 

 

 

Glad  

Troubled   

Disappointed   

Eager  

؛ يقول كورتز من إدانة املدير املنافقة ل مارلو يتنكر 

 ...........للمدير أن كورتز هو رجل 

 

 ذكي

 الفت للنظر

 ناجح

 مبارك

 Marllowe is disguised by the manager's 

hypocritical condemnation of Kurtz; he 

tells the manager that Kurtz is as 

a/an............... man. 

 

Smart   

Remarkable    

Successful   

Blessed  

، تتخلل تأمالت كورتس  رواية قلب الظالم يف نهاية 

 ............و  مبالغ فيها الفلسفية مع خطط 

 للشهرة والثروة.

 هجدي

 هكبري

 يهمستقبل

 هطفولي

 By the end of HOD, Kurtz's philosophical 

musings are interspersed with gradiose 

and............ plans for fame and fortune.  

 

 

Serious   

Big   

Future  

Childish  

 

هو رواية قلب الظالم  املوضوع الرئيسي لل

 واإلمربيالية. .............

 

 اإلنسانية

 استعمار

 اشرتاكية

 فردية

 The central theme of HOD is............. and 

imperialism.  

 

 

 

Humanism   

Colonialism    

Socialism   

Individualism  

 



رواية   نهر الكونغو هو مفتاح أفريقيا لألوروبيني يف 

 .قلب الظالم 

 

 طريق

 املمر

 مفتاح

 بوابة

 The Congo river is the............ to Africa 

for Europeans in HOD. 

 

 

 

Route   

Passage   

Key    

Gate  

 رواية قلب الظالم   يف  ..............يستخدم الظالم 

 

 حرفيًا

 جمازًا

 على حنو مبالغ

 بسخرية

 Darkness is used.............. in HOD. 

 

 

 

Literally   

Metaphorically  

 Exaggertedly   

Ironically  

يف الكونغو ، مت فصل النساء واألطفال عن الرجال 

واحتجزوا رهائن حتى أحضر الرجال حصتهم من 

 أو العاج. ...........

 

 قهوة

 حرير

 توابل

 مطاط

In the Congo, the women and children 

were separated from the men and held 

hostage until men brought their quota 

of........... or ivory.  

 

 

 

Coffee   

Silk   

Spices   

Rubber  

، جيد  رواية قلب الظالم يف مكاتب الشركة يف 

 الصوف األسود. حييكون النساء من ......  مارلو 

 

2 

3 

4 

5 

 At the Company's offices in HOD, 

Marllowe finds...... women knitting black 

wool. 

 

 

2    

3   

4  

5  



يف احملطة املركزية ، يالحظ مارلو لوحة غري عادية 

 ...........يف اجلدار. امرأة معصوبة العينني مع 

 مضاءة

 

 مشعة

 شعلة

 مصباح

 نار

In the Central Station, Marllowe notices 

an unusual painting in the wall; a 

blindfolded woman with a 

lighted...................  

 

 

Candle   

Torch    

Lamp   

Fire  

وبينما ينتظر مارلو أن يتم إصالح سفينته ، فإنه 

 .........يسمع يف املساء املدير وعميه يشتكيان من 

 ويناقشان للتخلص منه.

 

 صانع الطوب

 كورتز

 احملاسب

 واحد من السكان األصليني

While Marllowe is waiting for his ship to 

be repaired, he overhears on night the 

manager and his uncle complaining 

about............. and discussing to get rid of 

him. 

 

 

the brick maker   

Kurtz  

the accountant   

one of the natives  

 .......و األصليني بكلمة "قمع تز السكانيصف كور

 نهاية

 إبادة

 إعدام

 انقراض

Kurtz describes the natives with the word 

'suppression' and .............. 

 

Termination   

Extermination  

Execution   

Extinction 

؛  جوهرية وأساسيةلقد هزم العامل مارلو بطريقة 

 دوربني  هو يتنقل،  يف الواقع .  مرهق ومتشائم هو 

 وبني العمل الشاق. ..........

 الناقد

 غري متعلم

 املثقف

 قارئ

 The world has defeated Marllowe in some 

fundamental way; he is weary and 

cynical. In deed, he shifts between the 

role of the..... and that of the working 

tough.  
 

Critic   

Uneducated   

Intellectual    

reader 



 


