
2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

نادٌة موات :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الرواٌة الجزائرٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

01الفوج   ماستر أدب جزائري1السنة 

محضر النقاط

2استدراك  اعمال موجهة 2س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

لٌلى          9,50       12,00 اٌصالحً 18/36038271 1

صفاء          8,50       12,00 بدٌار 18/36040860 2

أٌة          4,00       12,00 بغور 18/36039448 3

هدٌل          3,50 بلقٌدوم 18/36035579 4

مالك        11,00       12,00 بن الشٌخ 18/36035186 5

جهان          2,50       11,50 بن جمٌل 17/36041432 6

صلٌحة بن مارس 17/36042092 7

غادة          9,00       11,50 بودراهم 16/36048501 8

إٌمان          3,50       11,50 بونفلة 17/36038711 9

آسٌا تلٌلً 18/36039435 10

عاٌدة        12,50       12,50 جابري 17/36044540 11

زٌنب جعفر 17/36049284 12

فلاير حمزاوي 17/36038890 13

لٌلى          6,50       11,00 حٌمر 17/36039942 14

سارة خلة 15/36048701 15

مٌادة        12,00       12,50 طورش 03/6054042 16

11 أٌة          6,00 عباٌنٌة 16/36046621 17

شٌماء          4,50       11,00 عتسامنٌة 17/36044162 18

آمال عثمانً 18/36037342 19

أحالم عٌسوس 18/36038694 20

رانٌة قراوي 17/36043241 21

12 آمال        11,00 كعور 04/6054880 22

أمانً          9,50       13,50 مشٌد 18/36034849 23

حورٌة        16,50       16,00 نحال 10/6029446 24

نادٌة موات. د: اعمال الموجهة (ة)أستاذ نادٌة موات. د: (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

نادٌة موات :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الرواٌة الجزائرٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

02الفوج   ماستر أدب جزائري1السنة 

محضر النقاط

2استدراك  اعمال موجهة 2س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

منال          8,00       12,50 بركوس 18/36040503 1

أحالم          7,50       11,00 بزاٌدٌة 18/36039653 2

13,00       12 آمنة بلعور 11/6027058 3

عفاف        12,00       11,00 بن لعبٌدي 18/36040664 4

ٌسرى          6,50       12,50 بن ٌوب 18/36038863 5

مروة          9,50 بوشارب 17/36040665 6

مروة          5,50       11,50 بوعاتً 18/36035173 7

حٌاة        10,50       12,00 جغوط 02/645076 8

11,50 إخالص        10,50 حرود 18/36038066 9

حسنى          6,50       13,50 حفافصة 18/36039900 10

دعاء        13,00       13,00 حواس 18/36038759 11

فلاير          4,50       11,50 خاف ربً 17/36043708 12

صبرٌنة        13,00       12,50 خلة 17/36040620 13

12,00 دنٌا          6,00 دبابسٌة 18/36039903 14

ٌاسمٌن          5,50       10,00 دغمان 18/36035266 15

هنٌة طرش 03/6059658 16

اٌمان عفاٌفٌة 18/36040625 17

قطر الندى        10,00       12,50 عواٌشٌة 18/36040490 18

فلاير          6,00       11,00 غفار 17/36038889 19

رٌان        10,00       13,50 فردي 18/36034996 20

فوزٌة كبابسة 17/36045316 21

غنٌة          8,00       12,50 مخالفة 01/646688 22

أسماء سندس          7,00       11,00 ناصري 15/36053952 23

هدٌل        11,50       12,00 ورجٌنً 18/36040506 24

نادٌة موات, د: موجهة اعمال الموجهة (ة)أستاذ نادٌة موات. د (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

نادٌة موات :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الرواٌةالجزائرٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

03الفوج   ماستر أدب جزائري1السنة 

محضر النقاط

2استدراك  اعمال موجهة 2س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

بشرى          8,50       12,00 بجاوي 18/36035350 1

عواطف بصٌود 17/36045194 2

سلمى بلحواس 17/36042988 3

أٌمن        10,00       10,00 بن عمارة 17/36042395 4

عبد هللا        12,00       12,50 بن فطوم 18/36043971 5

أمٌمة بوذفار 17/36042739 6

11,00       11 أمانً بوساحة 17/36038688 7

12,00       13 منال بولخٌوط 18/36035188 8

11,00       6,5 إنصاف حٌمورة 17/36042759 9

سلمى          4,50       12,00 دمناتً 18/36035034 10

إٌمان رفٌق 17/36044254 11

11,50 3,50 رٌان سواقً 18/36036137 12

نٌسة        10,00       13,00 سٌساوي 08/6044506 13

مروة شاطر 17/36040976 14

12,50       10,00 وردة فضالوي 18/36039927 15

نعٌمة        11,50       16,00 فوغالً عاتً 10/6031137 16

بشرى          7,50       12,50 قوادرٌة 16/36044757 17

إٌمان          9,50       11,00 لوصٌف 18/36038888 18

آٌة        10,00       11,50 مجالدي 18/36039045 19

بثٌنة          8,50       11,00 مرابطٌن 18/36038083 20

11,50       10 سمٌرة معاوي 08/6043580 21

شعٌب هادف 15/36049000 22

شروق        14,00       13,50 وارث 18/36037475 23

نادٌة موات. د: موجهة اعمال الموجهة (ة)أستاذ نادٌة موات. د: (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

نادٌة موات :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الرواٌة الجزائرٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

04الفوج   ماستر أدب جزائري1السنة 

محضر النقاط

2استدراك  اعمال موجهة 2س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

شٌماء          4,50       11,50 بضٌاف 15/36051829 1

سماح          8,50       13,00 بوشامة 18/36041536 2

إٌمان بوشالغم 18/36038075 3

صورٌة        10,00       12,50 جٌطنً 18/36038797 4

دنٌا        11,00       13,00 حناشً 18/36034958 5

عفاف روابحً 15/36048773 6

رانٌة          3,50       12,50 رٌحانً 18/36040471 7

رندة          2,00       13,00 سالوي 17/36041217 8

ٌاسمٌن          2,00       11,00 شواف 18/36040510 9

مروة          7,00       12,00 ضٌف هللا 17/36044187 10

أحالم          6,00       13,50 عثامنٌة 18/36039439 11

آٌة        13,50       13,00 عفاٌفٌة 18/36040606 12

حنان          4,50       11,50 قرنٌن 17/36047971 13

روبٌلة          3,50       11,50 قدمان 15/36046744 14

رٌان          5,50       11,50 قواسمة 18/36035408 15

ابتهال        10,00       11,50 مجماج 18/36040052 16

كرٌمة مخالفة 17/36042564 17

شٌماء        13,50       12,50 مناصرٌة 14/36043167 18

هاجر          8,50       13,00 مناصرٌة 18/36059615 19

بوثٌنة        13,50       12,50 نصاٌبٌة 18/36040630 20

رٌان        13,50       13,50 ٌوسفً 18/36040646 21

نادٌة موات. د: موجهة اعمال الموجهة (ة)أستاذ نادٌة موات. د: (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



 كاملة  5445ماي  80جامؼة 

آداب وانوغات  لكَة ال

 كسم انوغة والأدب امؼريب

ة: يف ملِاس امثاين  خذبارالا  امرواًة اجلزائًر

 ختعط: أأدب جزائري    5املس خوى: ماسرت 

 55.38- 58:88ػىل امساػة:    84/85/2822بخارخي: 

جابخم ابمضِواُد، حوّل وانكش ما ًأأيت: الأس ئةل:   مذحراي ادلكة والؤجياز ومدغام اؤ

ّن  -5 ماكهَ أأن ٍكون»كِل اؤ  ن( 6.)«امخّارخي ُو رواًة اكهت، وامرواًة يه امخّارخي اّّلي ابؤ

ىل -2 ّة هجدا هلداّي همّما هيدف اؤ  ًؼد ثعيَف لك من "محمد معاًف" و"واسُين الاغرج" نويعوص امروائَة اجلزائًر

ّة بغَة اموكوف ػىل املؤثوف واخملخوف بُهنا، ومن مثّة جسَِل دراس هتا. بّي  )يف  دراسة اميعوص امروائَّة اجلزائًر

 ن( 6) امفرق بي امخعيَفي. جدول( 

 ن(4) / الاسدضِاد.أأجب بعحَح أأو خاظئ غام ًأأيت مع امرشح/امخؼوَل/امخوضَح-3

ة يف فرتة امامثهًَِ -أأ   .«ثورة ػىل امثورة»ات اكهت امرواًة اجلزائًر

 .موكف من ُذا امواكع  -أأًضا  -مُست امرواًة جتس َدا نوواكع فلط، بل يه -ب

ة ىزوػا واكِا بداًة من امخلس ًَِات من املرن  -ج  .54ىزغت امرواًة اجلزائًر

 .ثؼّد امرواًة الاظالحِة رواًة روماوس َة يف اموكت ذاثَ -د

 مالحظة: 

 ن 2............................. ادلكة والؤجياز 

جابة امسؤال   جابة امسؤال  4ثخعوب  2و 5)اؤ  ثخعوب سعٍرن ػىل الأنرث(  3أأسعر ػىل الانرث، اؤ

 ن 2سالمة انوغة والأسووب ......................... 

 / د. مواتمتيَايت ممك ابمخوفِق واميجاح

 



ّن  -5 ماكهَ أأن ٍكون امخّارخي ُو رواًة اكهت، وامرواًة يه»كِل اؤ  ن( 6.)«امخّارخي اّّلي ابؤ

 ػالكة جدمَة: امؼالكة بي امرواًة وامخارخي: 

 الاسووب املعيص.–املاكن –امزمنت  –ٌضرتك امخارخي مع امرواًة يف غيارص ػدًدة يه: الأوسان  -

 امخارخي معدر من معادر امرواًة.-

 ذكل أأن امخارخي خعاب هفؼي بُامن امرواًة خعاب جاميل.امفرق بي معل املؤرخ وامروايئ ٍمكن يف مكَة اخلَال؛ -

 امخارخي موزم برظد اموكائع ورسدُا وفق حرثُب زميّن وسبيّب، أأما امرواًة فغري موزمة بذكل. -

ىل  -2 ّة هجدا هلداّي همّما هيدف اؤ ًؼد ثعيَف لك من "محمد معاًف" و"واسُين الاغرج" نويعوص امروائَة اجلزائًر

ّة بغَة اموكوف ػىل املؤثوف واخملخوف بُهنا، ومن مثّة جسَِل دراس هتا. بّي دراسة اميعوص ا )يف  مروائَّة اجلزائًر

 ن( 6) امفرق بي امخعيَفي. جدول( 

 ثعيَف واسُين الأغرج ثعيَف محمد معاًف

تصنيف "حممد مصايف" بعنوان: الرواية العربية 
احلديثة بني الواقعية وااللتزام صادر سنة 

 م. 3891

تصنيف واسيين االعرج بعنوان: اجتاهات الرواية 
حبث يف األصول التارخيية  -العربية يف اجلزائر

الصادرة سنة  -واجلمالية للرواية اجلزائرية
 م.3891

الفرتة ادلنتخبة للتصنيف دمتّدة ما بني 
 .حمدودة وقصرية، وهي فرتة 3899-م3891

انفتاح التصنيف على كم معترب من النصوص 
الروائية، يف خمتلف فرتاهتا، بداية من رواية غاذة 

، 38عينّيات من القرن بأم القرى إىل رواية الس
دما جعل أفق الدراسة واسع، وجعل الناقد 

 يتحّرك يف مساحة إبداعّية معتربة.
 

تسع  الروايات اخلاضعة للتصنيف  يبلغ عدد
روايات هي: "الالز" و"الزلزال" للطاهر وطار، 

يح اجلنوب" و"هناية األمس" لعبد ورواييت"ر 
احلميد بن هدوقة، ورواية "الشمس تشرق على 
اجلميع" المساعيل غموقات، ورواية "نار ونور" 

 رواايت نثرية.



لعبد ادلالك مرتاض، ، ورواية "طيور يف 
الظهرية" دلرزاق بقطاش، ورواييت "الطموح" و 

 "ما ال تذروه الرياح" حملمد عرعار.
 

تصنيفها على ادلواقف ادلعلنة للراوي اعتمد يف 
تارة، و)...( على ادلضمون الروائي تارة أخرى؛ 

باعتباره ادلرآة العاكسة لألبعاد االجتماعية 
 والنفسية ذلذا األثر األديب.

اعتمد يف التصنيف على ادلوقف اإليديولوجي 
 للروايات.

 الروايات - اذلادفة الرواية- اإليديولوجية الرواية
 الرواية -الفلسفّية التأمالت رواية - الواقعية
 .النفسية

 الرواية -الرومانسية  الرواية -اإلصالحية  الرواية
 .االشرتاكية الواقعية الرواية -النقدية  الواقعية

 

 

الؤجابة بعحَح أأو خاظئ:  -(3  

ة يف فرتة امامثهًَِات  -أأ  . حصَح: مل ًؼد موضوع امثورة حيظى ابملداسة، بل «ثورة ػىل امثورة»اكهت امرواًة اجلزائًر

ة يف ُذٍ امفرتة مواضَع جدًدة، اهفذحت ػىل احلَاة بدٌوػاهتا وثووانهتا، وظركت ابب  ظرحت امرواًة اجلزائًر

ومل ثؼد الؤجابة غن سؤال ماذا ًلول اميط؟ هممة بلدر أأمهَة الؤجابة غن امخجدًد ػىل املس خوى امفين واملوضوػايت 

ة انوغة، سؤال  ة يف ُذٍ امفرتة ُو ظرائق امكذابة وصؼًر هَف ًلول اميط ما ًلوهل؟، ملد أأظبح مدار امرواًة اجلزائًر

ب امروايئ ثووح يف الأفق، وظِرت  امسائد وخترتق اجلزائري امواكع المسروائَة ث اولتحم وبدت بوادر امخجًر

بِة خالل من امرسدي  ) اهمنوذج من اخذَار امعامب رشط أأن ٌس خجَب نوفكرة( .حدايث افق غن امباحثة امخجًر

ة يف  موكف من ُذا امواكع  -أأًضا  -مُست امرواًة جتس َدا نوواكع فلط، بل يه -ب . حصَح: ومِذا اكهت امرواًة اجلزائًر

ًدًوموجِا مرحةل هضجِا ثخخذ موكفا هلداي من امواكع فدسمى واكؼَة هلدًة )رحي اجليوب مؼبد امحلَد بن ُدوكة( أأو مو  كفا اؤ

 فدسمى واكؼَة اصرتاهَة )امالز نوعاُر وظار أأو أأي رواًة هل.(

ة ىزوػا واكِا بداًة من امخلس ًَِات من املرن  -ج ة املكذوبة ابنوغة 54ىزغت امرواًة اجلزائًر . حصَح: مع امرواًة اجلزائًر

مومود فرغون ...(. -محمد ذًب -)ماكل حدادامفروس َة اميت محوت بوادر امواكِة كبل هظريهتا املكذوبة ابنوغة امؼربَة   



. حصَح: اغخوت امرواًة الاظالحِة مٌرب احلب لؤظالح ثؼّد امرواًة الاظالحِة رواًة روماوس َة يف اموكت ذاثَ -د

ة خعوظا يف ظل الأهظمة الاجامتغَة  حال امفرد واجملمتع )غادة ام املرى موضوغِا وافع املرأأة امؼربَة مهوما واجلزائًر

 امؼربَة اجلائرة  كدم ُذا املوضوع من خالل كعة حب بي زهَة ومجَل.(

 


