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 إلى: تطورها شكًلا ومضموناا في العصر الحديثسبب نشأة الفنون النثرية و يرجع .1

 ب. العوامل االقتصادية     ج. العوامل النفسية          د. ال شيء مما ذكر     السياسية واالجتماعية والثقافية  العواملأ. 

 :ر في الفنون النثرية في األدب العربّي الحديثمن أساليب التعبي .2

 د. جميع ما ذكر      المسرحيةوالرواية  ج.              السيرة و القصة القصيرة ب.              الخاطرة و المقالة أ.

ية فّن أدبّي نثرّي، يتناول موضوعاا معيناا بهدف إقناع قارئه بتقّبل فكرة ما أو إثارة عاطفته تجاهها، وقد تظهر فيه شخص .3

 :الكاتب

 الروايةد.                     لةالمقا ج.                         لقصيرةالقصة ا ب.                       الخاطرة  أ.

ااألمور واآلراء، أّما : ما يمّر بالذهن من لغةا  .4 ها ومضة عبر عن فكرة عارضة طارئة كأنّ يفن نثري حديث، : اصطًلحا

 :ذهنية أو شعورية

 الروايةد.                     المقالة ج.                         القصة القصيرة ب.                       الخاطرة  أ.

 :ه وآمالهتحكاية ما تعالج قضايا اإلنسان ومشكًلته وتطلعايتناول  نثريّ  أدبيّ  فنّ  .5

 الروايةد.                     المقالة ج.                         القصة القصيرة ب.                       الخاطرة  أ.

تجتمع في الرواية ، وعلى شكل قصة متسلسلة طويلة وأحداث   ، يعتمد السرد في وصف شخصيات  نثريّ  أدبيّ  فنّ   .6

 :دوالحوار والسر مجموعة عناصر متداخلة؛ أهمها الشخصيات واألحداث والزمان والمكان

 الروايةد.                     المقالة ج.                         القصة القصيرة ب.                       الخاطرة  أ.

ها قصصيّة غير حّرة؛ ولكن ح القصصيّة؛عتمد فيها الروت  يتناول حياة شخصية إنسانية ذات تمّيز وافتراق،  أدبيّ  نثريّ  فنّ  .7

 :بالتاريخ فيها قدر من الخيال الذي ال ي خلّ  فهي مرتبطة بالتاريخ الحقيقي لصاحب الشخصية، ويمكن أن يكون

 الروايةد.           السيرة           ج.                         القصة القصيرة ب.                       الخاطرة  أ.

يقة عّما عاشه قيقول الح فيه القارئ أن د  ع  ا ي  ميثاقا  ا ما يقدم الكاتبغالبا و - أو جزء منها -اتب عن حياته يحكي فيها الك .8

 :فعًلا 

 السيرة الغيرية. د المسرحية               ج.                          القصة القصيرة ب.                  السيرة الذاتية أ.

الشخصية في بيئتها وزمانها، معتمداا على  ا المؤلف عن شخصية ما، وهو في هذه الحالة يتحدث عنيكتب فيه هي التي .9

والموضوعية والحياد في نقل األحداث والوقائع، وتحليل الظروف التي  النقل والذاكرة أو المشاهدة، مع توخي الدقة

 :ه وآرائهتا، وكشف أثرها في شخصية صاحبها وخبراوتعليما  ونشأةا  داامول"  أحاطت بها:

 السيرة الغيريةد.  المسرحية               ج.                          القصة القصيرة ب.                  السيرة الذاتية أ.

تعرض قضيتها عن طريق  راع بين متناقضين، تنجزها شخوص تحيا وتروي قصتها أويقوم على فكرة الصّ  أدبيّ  فنّ  .10

 :الحوار

 السيرة الغيرية د. المسرحية               ج.                          القصة القصيرة ب.                  ة الذاتيةالسير أ.

 :لمقالة في الصحافة العربية المبكرةاأشهر كتاب  من .11

 ات وعباس محمود العقادب. إبراهيم المازني وأحمد حسن الزيّ        جبران خليل جبران و خليل السكاكينيو أمين أحمد أ.

 طه حسين                     و إحسان عباسو ابن هشام األنصاريد.           أحمد حسن الزعبيو مامكغ الناو ًلح جرارص ج.

تمثلت في أحسن صورها في: رسائل الجاحظ، التي ، وة في أدبنا العربّي: منذ القرن الثاني للهجرةظهرت مًلمح المقال .12

 ) نعم/ ال( أشبهت من بعض الوجوه المقالة العربية الحديثة.
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 :" المقالة فّن أدبّي جديد" .13

 حليل مظاهر الحياة المعاصرة  ت عنى بتب. ألنّها              اتخاذها شكًلا حديثاا من حيث موضوعها وأسلوبها بسبب أ.

 د. جميع ما ذكر                  بالنقد والتحليلمظاهر الحياة المعاصرة  تتناولج. ألنّها 

 :الجديدالسبب الذي أدى إلى انتشار المقالة في األدب العربّي الحديث وظهورها بقالبها  .14

 د. ال شيء مما ذكر    ج. ظهورها في المراسًلت األدبية    حف، والمجًلت بعض الص ها فيظهورب.     أ. حبُّ الذات

 دور كبير في انتشار فن نثري في أدبنا العربّي الحديث، أال وهو:مجلة " المشرق" و صحيفة " الوقائع المصرية"كان ل .15

 الروايةد.                     المقالة ج.                         القصة القصيرة ب.                       الخاطرة  أ.

 المقالة وليدة الصحافة؛ ألنّها: .16

 بتحليل مظاهر الحياة المعاصرة وتتناولها بالنقد والتحليل عنىت  أصبحت أ.  

 العامة والخاصة النّاس عالج مشكًلتب. ت

 وعقولهم الناس لتربية أذواق ؛الثقافة العامة ميل إلى بثتج. 

 لى الغموض واللبسال تخرج إد. 

 ؛ ألنّها:تمتاز المقالة بقربها من واقع الناس .17

 بتحليل مظاهر الحياة المعاصرة وتتناولها بالنقد والتحليل عنىت  أصبحت أ.  

 وعقولهم هملتربية أذواق ؛الثقافة العامة ميل إلى بثت، والعامة والخاصة النّاس عالج مشكًلتب. ت

 ال تخرج إلى الغموض واللبس ج.

 د. ال شيء مما ذكر

 : ؛ ألنّهاالثقافة العامة إلى بثالمقالة الحديثة ميل ت .18

 العامة والخاصة النّاس عالج مشكًلتب. ت                  بتحليل مظاهر الحياة وتتناولها بالنقد والتحليل عنىت  أصبحت أ.  

 ال تخرج إلى الغموض واللبسد.                                       وعقولهم الناس بية أذواقترج.  تحرص على 

 ؛ ألنّها:العاطفة في الموضوعات اإلنسانية تظهر .19

 تسهم في تقديم فكرة المقالة بفاعلية وتأثير كبيرينب.     بتحليل مظاهر الحياة وتتناولها بالنقد والتحليل عنىت  أصبحت أ.  

 د. ال شيء مما ذكر                                     ال تخرج إلى الغموض واللبس ج.

 ؛ ألنّها:بشكل مبسط وواضح خال من الشوائبالمقالة الموضوعية  عرضت    .20

 تسهم في تقديم فكرة المقالة بفاعلية وتأثير كبيرينب.     بتحليل مظاهر الحياة وتتناولها بالنقد والتحليل عنىت  أصبحت أ.  

 د. ال شيء مما ذكر                                     ال تخرج إلى الغموض واللبس ج.

 :حديثةالخصائص الفنيّة للمقالة ال من .21

 معالجة مشكًلتهم العامة والخاصةقربها من النّاس وأ. 

 الميل إلى بث الثقافة العامة؛ لتربية أذواق الناس وعقولهمب. 

 الوضوح في التعبير، والدقة في الوصف، واإليجاز في العرضج. 

 د. جميع ما ذكر

 مهمة، وهي:تعتمد المقالة على عناصر  .22

 د. جميع ما ذكر             عاطفة ال ج.                       رة الموضوعكفب.                     موجزة اللغة أ. ال
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 تظهر العاطفة في موضوع من موضوعات المقالة: .23

 ج. الموضوعات الثقافية        د. ال شيء مما ذكر       الموضوعات اإلنسانيةأ. الموضوعات االجتماعية     ب. 

 ا:، هممقالة الحديثة نوعانلل .24

 د. أ + ج          المقالة الموضوعيةج.                 ب. المقالة الغيرية                  المقالة الذاتية. أ

 قصيرة إلى حد ما، وتكون ويندر فيها الجدل والنقاش، ال يضبطها ضابطوحّرة في طريقة عرضها، التي تكون المقالة  .25

 :عن تجربة حيوية تمّرس بها الكاتب تعبر، وت عنى بإبراز شخصية الكاتبو في حجمها،

 د. أ + ج          المقالة الموضوعيةج.                 غيريةب. المقالة ال                  المقالة الذاتية. أ

الجدل، وتقديم المقدمات  يكثر فيها، وتحرص على التقيد بما يتطلبه الموضوع من منطق في العرضالتي المقالة  .26

، فقد تأخذ صفحة أو أكثر على أال تكون صفحاتها كثيرة ،يتحدد حجم المقالة بتعدد أفكار موضوعها، وواستخراج النتائج

 :ال تكون شخصية الكاتب جليّة فيها، إنما نراها ما بين السطورو

 د. أ + ج          المقالة الموضوعيةج.                 ب. المقالة الغيرية                  الة الذاتيةالمق. أ

  ، هي:جتماعيةاالسياسية، أو النقدية، أو العلمية، أو لاالمقالة  .27

 د. أ + ج          المقالة الموضوعيةج.                 ب. المقالة الغيرية                  المقالة الذاتية. أ

 :المقالة إال في القرن العشرين ردناأللم يعرف  .28

 والمجًلت في ذلك الوقت وظهور الصحافة ،انتشار التعليم بسببأ. بسبب اعتمادهم على الكتابة النثرية العشوائية       ب. 

 مما ذكر ج. بسبب حرصهم على رفض الفنون النثرية الكثيرة  د. ال شيء

 :األدبيّة األردنيّةتطوير المقالة  كان لها دور فيالتي مجًلت ال من .29

 د. جميع ما ذكر             مجلة األفق الجديد. ج        مجلة المنار في القدس .ب         مجلة أفكارو القلم الجديد مجلةأ. 

 هو: (م 1952 نة )س في عمانوالتي صدرت  "القلم الجديد" مجلة صاحب  .30

                     كركيخالد ال. د             عبد الحليم عباس ج.                    حسني فريز. ب                        عيسى الناعوري. أ

 :اب المقالة األردنيينتّ أشهر ك   من .31

 خالد الكركيو ،عبد الحليم عباس، وحسني فريز، وعيسى الناعوريأ. 

 حسين جمعة، وطارق مصاروةو ي،إبراهيم العجلونب. 

 أحمد حسن الزعبيو ،النا مامكغ، وصًلح جرار ج.

 د. أ + ب

 :مقالة: " أفكار والزمن"الكاتب األردني الذي كتب  .32

                     الد الكركيخ. د             عبد الحليم عباس ج.                    حسين جمعة. ب                        عيسى الناعوري. أ

 :مشهورةالردنية األة ثقافيالجًلت مال من .33

 أ. القلم الجديد، الوفاق، بوالق

 المجلة الدولية لضمان الجودةو ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، وردنية في العلوم التربويةالمجلة األب. 

 مجلة نزوى، ومجلة الشارقة الثقافيةو ،مجلة الرافدج. 

 د. جميع ما ذكر
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 :مشهورةال العربيّةثقافية المجًلت ال من .34

 أ. القلم الجديد، الوفاق، بوالق

 التربوية، ومجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، والمجلة الدولية لضمان الجودةب. المجلة األردنية في العلوم 

 ج. مجلة الرافد، ومجلة الشارقة الثقافية، ومجلة نزوى

 د. جميع ما ذكر

  :ــــبـ ارتبطت الخاطرة منذ نشأتها .35

 د. السيرة                            ج. المقالة                          ب. القصة القصيرة                    أ. الصحافة    

 ؛ ألنّه:تسمية ابن الجوزي كتابه " صيد الخاطر"  .36

 ت نس فقيّدها بالكتابة؛ لكي ال ؛نسانيةعنى بالقيم اإلأراد أن يثبت ما يخطر له من خواطر ت   أ.

 نست   كتابة؛ لكي الفقيّدها بال ؛نسانيةم اإلعنى بالقيأن يثبت ما يخطر له من خواطر ت   ب. لم يرد

 ت نس فقيّدها بالكتابة؛ لكي ال ؛الثقافيةعنى بالقيم أراد أن يثبت ما يخطر له من خواطر ت   ج.

 د. ال شيء مما ذكر

 منهم:  ممن اشتهروا بكتابة الخاطرة، اب العربتّ ظهر مجموعة من الك   .37

 خالد الكركيو ،سعبد الحليم عبا، وحسني فريز، ويعيسى الناعورأ. 

 أحمد حسن الزعبيو ،النا مامكغ، وصًلح جرارب. 

 ج. أحمد أمين، خليل السكاكيني، جبران خليل جبران

 د. أ + ب

 منهم:  ممن اشتهروا بكتابة الخاطرة، األردنييناب تّ الك  ظهر مجموعة من  .38

 خالد الكركيو ،عبد الحليم عباس، وحسني فريز، وعيسى الناعوريأ. 

 أحمد حسن الزعبيو ،النا مامكغ، وصًلح جرارب. 

 ج. أحمد أمين، خليل السكاكيني، جبران خليل جبران

 د. أ + ب

 :ق كاتب الخاطرة إلى جوانب ليس لها حدودتطرّ   .39

 التأملييغلب على الخاطرة الجانب ألنّه الفلسفي                ب. يغلب على الخاطرة الجانب ألنّه أ. 

 يغلب على الخاطرة الجانب الوجدانيألنّه الديني                 د. يغلب على الخاطرة الجانب ألنّه ج. 

 الجيدة: الخصائص الفنية للخاطرةمن أبرز   .40

 ا في نفس كاتبهار عمّ ة التعبير تعبّ قويّ أ. 

 متوازنة تتًلءم مع مستوى إدراك القارئ جملها، وتكون فكرتها واضحةب. 

 ا في نفس القارئالفنية والتشبيهات المجازية واالستعارات ما يجعل لها تأثيرا  تعتمد الصورج.  

 د. جميع ما ذكر

 سبب توظيف الّصور الفنيّة الجمالية في كتابة الخاطرة. راجع إلى: .41

 في نفس القارئها تأثيرب.                              أ. تأثيرها في توازن الجمل                  

 ج. تأثيرها في قوة التعبير                                                 د. ال شيء مما ذكر
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 بـــ: القصص األوروبية في عصر نهضة أوروباتأثرت  .42

 اهنامةب. األدب الفارسي المتمثل بالش                     "كليلة ودمنة" في كتاب  المتمثل األدب الفارسيّ أ. 

 اإليطالي المتمثل بالكوميديا اإللهية                             د. ال شيء مما ذكر ج. األدب

 :التي تقال على ألسن الحيوان ة القصصإلى العربية وكانت فكرته األساسيّ  الذي ترجم كتاب " كليلة ودمنة من الفارسية .43

 د. محمد بن مندور                   عابن المقفّ ج.                       ب.  الجاحظ               ابن زيدون        أ. 

 ومن هذه القصص: التراث العربيّ  على البداية المبكرة لظهور القصة القصيرة في مثالالقصص العاطفية القديمة  تعد .44

ر  " قصة ب.           "زنوبيا" قصة  أ.  د. أ + ب            ج. كليلة ودمنة         مع أسماء بنت عوف" األكبر قّشالم 

 في بدايات: في العصر الحديث عربيّ  أدبيّ  نّ فكظهرت القصة القصيرة  .45

 د. القرن السابع عشر            ج. القرن الثامن عشر             ب. القرن التاسع عشر                القرن العشرينأ. 

 :يرة عربية بالشكل المتعارف عليهأّول قصة قص .46

 اإليراني  لمحمود سيف الدين" ول الشوط أ" ب.                لمحمد صبحي أبو غنيمة" أغاني الليلأ. " 

 د. ال شيء مما ذكر                            مورتيلمحمد " في القطار" ج. 

 :العربيّ  في األدب اب القصة القصيرةتّ أشهر ك   .47

 خالد الكركيو ،عبد الحليم عباس، وحسني فريز، وعيسى الناعوريأ. 

 أحمد حسن الزعبيو ،النا مامكغ، وصًلح جرارب. 

 ج. أحمد أمين، خليل السكاكيني، جبران خليل جبران

 الدين اإليراني محمود سيف، يوسف إدريس ،زكريا تامر د.

 :ةألردنيّ بدايات القصة القصيرة ا تحددوالتي ، أّول مجموعة قصصيّة أردنيّة .48

 ي اإليران لدينلمحمود سيف ا"  ول الشوطأ" ب.                لمحمد صبحي أبو غنيمة" أغاني الليلأ. " 

 مما ذكر د. ال شيء                            مورتيلمحمد " في القطار" ج. 

 :األردن الحقيقية للقصة القصيرة في بدايةال التي تعدالقصصية مجموعة ال  .49

 ي اإليران لدينلمحمود سيف ا"  ول الشوطأ" ب.                لمحمد صبحي أبو غنيمة" أغاني الليلأ. " 

 مما ذكر د. ال شيء                            مورتيلمحمد " في القطار" ج. 

 :ساعدت على تطور في القصة القصيرة في األردنالتي عوامل ال من .50

 ب. العامل الديني والعامل العقائدي                        العامل الثقافي، والعامل السياسي أ.

 د. جميع ما ذكر                     ج. العامل المادي والعامل النفسي      

الحقيقية للقصة القصيرة في  بدايةالاإليراني  لمحمود سيف الدين م "1937" " ول الشوط القصصية " أمجموعة تعد ال .51

شخصيته وثقافته  من خًللوأسهم  ،العقود المتتالية وتطويرها طوال القصصية ن من متابعة تجربتهتمكّ ألنّه : األردن

 ) نعم/ ال( القصيرة بين الفنون األدبية. إنتاجه المتصل في تأكيد مكانة القصةو

 .القصيرة وتطورها في األردن القصة ممن شاركوا في إرساء قواعد نهضة -رحمه هللا  - األول الملك عبد هللاكان  .52

 ) نعم/ ال(

حاد توا اب األردنيين،تّ االتحادات والروابط األدبية والثقافية، مثل: نادي أسرة القلم، ورابطة الك  في األردن  تظهر  .53

 ) نعم/ ال( الكتاب واألدباء األردنيين.
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أعمال الشخصية ونبضها وحركتها  أصبحت تكشف عن ألنّها: اهتمت القصة القصيرة في هذه الحقبة بالرؤية الداخلية .54

النفعاالت الشخصية وحركتها  االخارجي، إال من حيث كونه مثيرا  عالية، دون أن يكون هناك كبير عناية بالعالماالنف

 ) نعم/ ال( .الداخلية

 :ديدةاأللفية الج والمجموعات القصصية الذين برزوا في القصة القصيرةمن أشهر ك تّاب  .55

 ادلة حدّ قع، جمال أبو حمدان، جمال ناجي أ.

 مفلح العدوان ،نايف النوايسة، ًلتبيق سعود، لشعًلنسناء اب. 

 ج. أحمد أمين، خليل السكاكيني، جبران خليل جبران

 د. أ + ب

 :عناصر القصة القصيرةمن  .56

 الحّل" النّهاية"، والحبكةو ،الحوارب.                  البيئة" المكان والزمان"و ،الشخوصو ،الحدث أ.

 د. ال شيء مما ذكر                                                             ج. أ + ب

 :يتصف بالوحدة ال التعدد، ويستقطب انتباه القارئ، وأوضح عناصر القصة القصيرة وأكثرها شيوعاا .57

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

ا، وعليه تقوم القصة القصيرةمجموعة من الوقا .58  :ئع واألفعال التي يرتبط بعضها ببعض ويتبع بعضها بعضا

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

 في القصة: مصدر اإلمتاع والتشويقالعنصر الذي يعد  .59

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

 ، هي:التي يقع لها الحدث أو يحدث معها الفعل المرتبط به وتتفاعل معه .60

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

 :والمكانية؛ أي كّل ما يتصل بوسطها الطبيعي الزمانية الحقيقةهي  .61

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

 ، هذا يمثل عنصر:تصال الصريح والمباشر بين الشخوصاال  .62

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

 :هو كّل كًلم يجري بين شخصين أو أكثر من شخوص القصة .63

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

من أهم الوسائل التي يعتمدها الكاتب في: رسم الشخوص وبناء حبكته القصصية، وبواسطته تتصل شخوص القصة في  .64

ا ا مباشرا  :ما بينها اتصاالا صريحا

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                      الحدث أ.

 :حديث الشخصية مع ذاتها في القصة .65

 بكةالحد.    البيئة" المكان والزمان"ج.      الحوار الخارجي )الديالوج(ب.        الحوار الداخلي ) المونولوج ( أ.

 :ما يدور بين شخوص القصة من حديث .66

 بكةالحد.    البيئة" المكان والزمان"ج.      الحوار الخارجي )الديالوج(ب.        وار الداخلي ) المونولوج (الح أ.

 يمثل عنصر: األزمة والصراع في القصة .67

 بكةالحد.    البيئة" المكان والزمان"ج.      لحوار الخارجي )الديالوج(اب.        الحوار الداخلي ) المونولوج ( أ.
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سلسلة األحداث التي تجري في القصة، حيث تتأزم وصوالا إلى الذروة، مرتبطة عادة برابط السببية، وهي ال تنفصل   .68

 :عن الشخوص

 د. العقدة " الحبكة"   البيئة" المكان والزمان"ج.      الحوار الخارجي )الديالوج(ب.       نولوج (الحوار الداخلي ) المو أ.

 تمثل عنصر: المرحلة األولى في الصراع .69

 الحوارد.                     البيئة" المكان والزمان"ج.                      الشخوصب.                  الحادث المبدئي أ.

الصراع في القصة هو بداية الحبكة، والحادث المبدئي هو المرحلة األولى في الصراع، ونهاية الصراع في نهاية بداية   .70

 ) نعم/ ال( .الحبكة

 أفضل نهايات القصة هي النهايات المفتوحة. ) نعم/ ال( .71

لنهاية وهي أن يترك الكاتب في نهاية قصته مجاالا للتفكير، كأن يختم قصته باستفهام في ختام الصفحة األخيرة، فتكون ا .72

ا الحتماالت متعددة  :أكثر إثارة للقارئ ودفعا لفضوله، وحثًّا لمخيلته كي تنشط وتجهد، فيبقى النص معلق ا متأرجحا

 الحوارد.                      النهايات المفتوحةج.                    النهايات المغلقةب.                  الحادث المبدئي أ.

ا، بل ترد في صيغة إخبارية .73  :تقريرية وهي أن يجد الكاتب الحل في نهاية قصته. فهي ال تترك وراءها سؤاالا أو استفهاما

 الحوارد.                      النهايات المفتوحةج.                    النهايات المغلقةب.                  الحادث المبدئي أ.

 :ألنّها؛ تعتمد السيرة على الروح القصصيّة غير الحّرة  .74

 حدث عن قضايا المجتمعتتب.                          ةبالتاريخ الحقيقي لصاحب الشخصي مرتبطةأ. 

 ال شيء مما ذكرد.                       تتناول شخصية لها مكانة مرموقة في المجتمعج. 

 ؛ ألنّه:على حياة صاحب السيرة الخاصة ال تعني كتابة السيرة أن يقصر الكاتب حديثه  .75

 يتحدث عن قضايا المجتمع وعًلقة صاحب السيرة بهاب.                  ةصاحب الشخصيبالتاريخ الحقيقي  يربطأ. 

 ال شيء مما ذكرد.            ناول شخصية لها مكانة مرموقة في المجتمعج. يت

ألّن السيرة تتناول شخصية لها مكانة مرموقة في المجتمع، فًل : ال تقتصر كتابة السيرة الذاتية على حياة الفرد الخاصة .76

ه، والنواحي االجتماعية والفكرية والسياسية واالقتصادية في عصره ليظهر بد من ذكر أفراد المجتمع المحيطين ب

 )نعم/ ال( تميّزه.

 خصائص الّسيرة الذّاتية وسماتها الفنيّة:من  .77

 هتوتفسر اتجاها هالمجتمع وتكشف فلسفته وآراء من الكاتب مواقف توضح أ. 

 التي ارتكبها في مرحلة ما من حياته باألخطاء الكاتب قد يعترف ب.

 الغائب  اتية غالبا بضمير المتكلم، إال أن بعض الك تّاب استخدموا ضميريرة الذّ كتب السّ ت ج.

 د. جميع ما ذكر

 يصنف كتاب طه حسين " األيام" على أنّه يمثل فّن: .78

 د. الّرواية                                  ج. الّسيرة الغيرية                       ب. المقالة                             أ. الّسيرة الذّاتية

 صاحب كتاب " األيام" هو:  .79

 د. الرافعي   ج. طه حسين                                        ب. إحسان عباس                     أ. ابن هشام األنصاري

 تصنف عبقريات العقاد على أنّها تمثل فّن: .80

 د. الّرواية                      ج. الّسيرة الغيرية                       ب. المقالة                             أ. الّسيرة الذّاتية
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 ص الّسيرة الغيرية وسماتها الفنيّة:خصائ من .81

 النقل والذاكرة أو المشاهدةيعتمد الكاتب على  أ.

 والموضوعية والحياد في نقل األحداث والوقائع الدقة ى الكاتبتوخ. يب

 سرد سيرتهايالتي يعتمدها في ما يكتبه عن الشخصية التي  مصادرالتنوع  الكاتب زمتلي ج.

 د. جميع ما ذكر

ينتقي من حياة حتى موته، و الزمني الكاتب حياة صاحب السيرة بالتسلسل يتتبّعأن  :في كتابة السيرة المنهج الّشائع .82

 . )نعم/ ال(اء بأسلوب منهجي علميللقرّ  لة ويعرضهااصاحب السيرة مواقف د

 . )نعم/ ال(للعريان الرافعي"حياة " مثل كتاب ، من غير التسلسل الزمني لسيرةلصاحب ايترجم   .83

 )نعم/ ال( أسلوب منهجي علمي هو األسلوب الذي يعرض من خًلله كاتب السيرة حياة صاحب السيرة  .84

 ، هما:في األدب العربي بمرحلتين مرت كتابة السيرة .85

 د. ال شيء مما ذكر        ج. أ +ب    ب. المرحلة الدينية والمرحلة الثقافية         المرحلة األدبيةو المرحلة التاريخيةأ. 

 الرسول هشام، وتحدث فيها عن سيرةبها ابن هشام األنصاري وصارت تعرف بسيرة ابن هذّ  التي "سيرة ابن اسحاق "  .86

 أال وهي: في األدب العربي كتابة السيرةهي مثال على مرحلة من مراحل  صلى هللا عليه وسلم

   رحلة الثقافية   الم د.ة            يالمرحلة التاريخج.               ب. المرحلة الدينية                المرحلة األدبيةأ. 

 أال وهو: في األدب العربي كتابة السيرةمثال على مرحلة من مراحل  هو، يللواقد "المغازي "كتاب    .87

 المرحلة الثقافية   د.ة            المرحلة التاريخيج.               ب. المرحلة الدينية                األدبيةالمرحلة أ. 

مثال  هو، زمن الحروب الصليبية وفروسيته ومجتمعه حياتهألسامة بن منقذ، الذي تحدث فيه عن  "االعتبار" كتاب   .88

 أال وهو: في األدب العربي بة السيرةكتاعلى مرحلة من مراحل 

 حلة الثقافية  المر د.ة            المرحلة التاريخيج.               ب. المرحلة الدينية                المرحلة األدبيةأ. 

 أّول سيرة ظهرت في األدب الحديث:  .89

 غربة الراعيد.     رحلة جبلية رحلة صعبةج.    سيرة أحمد فارس الشدياقب.                الشريط األسودأ. 

 : سيرة أحمد فارس الشدياق الكتاب المدون فيه .90

 العبقرياتد.             ج. االعتبار           ب. األيام                ارياقالساق على الساق في ما هو الفأ. 

نالت سيرة أحمد فارس الّشدياق التي دّونها في كتابه " الّساق على الّساق في ما هو الفارياق" شهرة واسعة في األدب  .91

 :اهألنّ ؛ العربي

  االستطراد، والسخرية روحب تاتسم ب.                                                قوة العبارة، واللغةبسًلمة  تاتسمأ. 

 د. جميع ما ذكر       المصنوع األلفاظ والحوارب، واالنسياق وراء الترادف اللغويج. اتسمت ب

العوامل جعلت منه سيرة ذاتية  لطه حسين الذي توافرت فيه مجموعة من "األيام" القرن الماضي ظهر كتاب  في مطلع .92

 :هذه العواملمن رفيعة، 

  اللغة الشاعرية الجميلة، واألسلوب القصصي . أ

 عةروح النقد والسخرية الًلذو، السًلسة والعذوبة في طرح األفكار ب. 

 والجرأة في كشف الواقع الصراحة، وير والتلوينالقدرة على التصو. ج

 د. جميع ما ذكر
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 حتى تكون ناجحة: لسيرةافي الشروط الواجب توافرها  .93

 يمكن أن يستطرد الكاتبو ،التركيز على حياة الشخص صاحب السيرةأ. 

 غراق فيهإتوظيف الخيال من غير و ،الموضوعية في تناول شخصية صاحبهاب. 

 قئار الشّ األسلوب المعبّ ، ومراعاة النمو والتطور في سلوك الشخصيةج. 

 د. جميع ما ذكر

ألّن الكاتب يتناول شخصية حقيقية معروفة في : " عدم االعتماد على الخيال وحده في كتابة السيرة، مع أنّها عمل أدبيّ   .94

 .ي واالجتماعي واالقتصادي، وقد يؤدي اإلغراق في الخيال إلى خروج السيرة عن نطاقهاتاريخها وواقعها السياس

 )نعم/ ال(

 حتى تكون ناجحة: السيرة كاتبفي الشروط الواجب توافرها   .95

 السيرة أن يكون لدى الكاتب القدرة على اختيار المعلومات التي تستحق التسجيل في أ.

 الحقيقة والصدق والدقة والموضوعية الكاتبى أن يتوخّ  ب.

 ًلع على ما يحيط بعصر صاحب السيرة. أن يتمتع بسعة الثقافة وكثرة االطّ ج

 د. جميع ما ذكر

عدم الدقة في كتابة السيرة يخرجها عن منطقها وموضوعيتها،  :ألنّ ؛ من شروط كاتب السيرة الدقة والموضوعية .96

ه ال قة العرض، ولكنّ يفي طر صّ والقا ان كالشاعرنّ حقيقة والصدق و الدقة والموضوعية. فهو أديب فال يتوخى فالكاتب 

 )نعم/ ال(بصورة بارعة معتمداا على الواقع و ما توافر لديه من معلومات.  يخلق الشخصيات من خياله، بل يرسمها

     د".والحوار والسر الشخصيات واألحداث و الزمان والمكان : "أهمها تجتمع في الرواية مجموعة عناصر متداخلة .97

 )نعم/ ال(

 ، هي:أكثر الفنون األدبية انتشارا وشهرة .98

 د. الخاطرة                           الرواية ج.                       ب. القصة القصيرة               أ. المقالة     

ا وشهرة؛ راجع إلى: .99  داللة اعتبار الرواية من أكثر الفنون األدبية انتشارا

 ق فيها، وتصوير عناصرها بالكلمات الموحيةب. بروز عنصر التشوي          أ. سهولة قراءتها وفهمها والوصول إليها

 ج. أ + ب                                            د. ال شيء مما ذكر

 :وتنوع أساليب سردها تتصف الرواية بالتشويق  .100

 أ. بسبب ما تخلقه الرواية من حالة التوتر والترقب لمتابعة األحداث ومصائر الشخوص

 الروائيةقانون للكتابات وال تقييد بتمنح الكاتب حرية اإلبداع، ب.  ألّن الرواية 

 ج. أ + ب

 د. ال شيء مما ذكر

بطريقة  انتقائه اللغة المناسبة، ومن سرد األحداث وعرضه للزمان والمكان واألشخاصمن خًلل:  يبني الّروائي عالمه .101

 )نعم/ ال( .اره وخصوصية المجتمع الذي يمثلهخاصة تجسد ميوله اإلبداعية والثقافية وأفك

 بـــــ: الرواية عن غيره من الفنون السردية يختلف فنّ  .102

 واألماكن واألزمنة فيه ، وتعدد الشخصياتأحداثهطوله وتشابك أ. 

 سبب ما تخلقه الرواية من حالة التوتر والترقب لمتابعة األحداث ومصائر الشخوص ب. 

 وح النقد والسخرية الًلذعةرو، السًلسة والعذوبة في طرح األفكار.  ج

 والجرأة في كشف الواقع الصراحة، والقدرة على التصوير والتلوين. د
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 ، منها:والقصة القصيرة الّرواية هناك عناصر مشتركة بين .103

 د. الحل            ج. العقدة       الشخصيات واألحداث والّزمان والمكان والمؤلفب.          أ. الحوار والحبكة 

 :العنصر الذي تتميز به الّرواية عن غيرها  .104

 د. الحل                           ج. العقدة                              ب. الّسرد                             الحوار  أ.

صورتها الواقعية إلى صورة لغوية  نقل األحداث والمواقف منيالوعاء اللغوي الذي يحتوي كل عناصر الرواية، وهو  .105

 :تجعل القارئ يتخيلها وكأنه يراها بالعين

 د. الحل                           ج. العقدة                              الحوارب.                              أ. الّسرد 

 التقليديّة على: تقوم لغة الّسرد الروائية .106

 ما ذكرد. ال شيء م                 ج. أ + ب              ربط المقدمات بالنتائجب.                      التتابع الزمنيأ. 

يجعل القارئ المتلقي يعيش حالة من : من الرواية الحادثة على مواقع مختلفة تقطيع المشهد أولفائدة من أسلوب ا  .107

 )نعم/ ال( .األحداث ومصائر الشخوص التوتر والتشويق لمتابعة

 وهي:هناك طرق ثًلث لسرد أحداث الرواية،  .108

 د. جميع ما ذكر           طريقة الوثائق ج.                    طريقة السرد الذاتي ب.             باشرةالطريقة الم أ.

الفنية في تعبيرية ي. وتتداخل األساليب الئواوظيفة عامة شاملة تتمثل في تحقيق توازن البناء الرّ  رديةلطرق السّ ل .109

 ) نعم/ال( .ي تشكل البناء القصصي للروايةتالول في النهاية الحبكة الفنية واية لتشكالرّ 

 ":اعد أكثر الطرق شيوعا ، وتيحدث لشخوص روايته فيها يقف المؤلف خارج األحداث ويروي ما" .110

 د. جميع ما ذكر           طريقة الوثائق ج.                    طريقة السرد الذاتي ب.             الطريقة المباشرة أ.

 :"ه هو البطلويبدو المؤلف وكأنّ  ا ما يكون بطل الرواية،روى األحداث على لسان المتكلم، وهو غالبا " ت   .111

 د. جميع ما ذكر           طريقة الوثائق ج.                    طريقة السرد الذاتي ب.             الطريقة المباشرة أ.

 :"بناء رواية مترابطة األجزاءل وميات، ويتخذ منها أدواتيعتمد المؤلف على الخطابات والمذكرات وال" ي .112

 د. جميع ما ذكر           طريقة الوثائق ج.                    طريقة السرد الذاتي ب.             ةالطريقة المباشر أ.

 )نعم/ال(  .بًلد الشامو العراقفي أعقاب ظهورها في بعض األقطار العربية وال سيما مصر و نشأت الرواية في األردن .113

 :ألنّ ؛ لم تستطع الرواية األردنية في بدايات القرن الماضي أن تتعامل مع البناء الروائي بصورة فنية .114

 يئبالبناء الفني الروا والم يهتم الكتّابب.     هم البًلغية في اإلنشاء األدبي في إطار تقليديتظهرون قدراكانوا يتاب الك  أ.  

 د. جميع ما ذكر                                                                        ج. أ + ب        

المتناسقة  نموذج للرواية األردنيةأأنها ؛ ب(م 1968 عام ) التي ظهرت «منذ اليوم نتأ»رواية تيسير سبول تميزت   .115

 )نعم/ال( .وهي الرواية الوحيدة له .اومضمونا  فنًّا

 :تمتاز رواية " أنت منذ اليوم" لتيسير سبول بأنها .116

ا للرواية األردنيّة المتناسقة فنًّا ومضموناا أ.  أنموذجا

الداخلي، معتمدة  تجاوزت الوصف المباشر للشخوص إلى التحليل النفسي، وتصوير أزمة من أزمات وجودنا المعاصر ب.

 الحوار الداخلي

قد تبدو في الظاهر  العًلقات الخفية بين الظواهر واألشياء التيجديداا على صعيد البنية السردية يتمثل في كشف  تضيف ج.

 والواقع المعيش متباعدة أو متنافرة أو مألوفة

 د. جميع ما ذكر
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 أّول رواية عربية ناضجة بالمفهوم الفني الحديث للرواية في األدب العربي الحديث: .117

 ب. " زينب" التي كتبها محمد حسين هيكل                                 هاشم غرابيةالتي كتبها  الشهبندر  أ.

 جًلل برجسالتي كتبها  أفاعي النارد.                            محمود الريماويالتي كتبها  حلم حقيقيج. 

ألّن الخطاب الروائي تجاوز المفاهيم التقليدية حول الرواية في عصورها : ميل الرواية الحداثية إلى العمق والتعقيدت .118

 -اقعية، وتداخلت أساليبها مع تداخًلت العالم الخيالي والواقعي والتاريخي؛ ما جعلها الكًلسيكية والرومانسية والو

 ال(/)نعمأكثر تعقيداا وأعمق تركيباا. –سواء في حبكتها أو شخوصها 

لرواياته شهرة عالميّة؛ فقد حصل على جائزة نوبل العالمية في  : ألنّ ب محفوظ بفن الرواية ذروة االبداعبلغ نجي .119

 )نعم/ال(. م(.1988األديب عام ) 

 :عن القصة تختلف المسرحية .120

 صة حوارية قابلة للتمثيل المسرحيقالمسرحية  ب.                                     كاتبها أحداثهاالقصة يروي أ. 

 د. جميع ما ذكر           مناظر ومؤثرات مختلفة المسرحية يصاحب تمثيلج. 

 : ، هماجانبان المسرحية ييراعى ف .121

 احيًّ  االمشاهدين تجسيما  التمثيل الذي يجسم المسرحية أمامجانب: ب.                         ليف النص المسرحيأت جانب:أ. 

 أ + بد. جانب: الصراع المسرحي والحل                    ج. 

المسرح، ولكنها مع ذلك تظل محتفظة بمقوماتها  هدها ممثلة علىوقد نقرأ المسرحية مطبوعة في كتاب دون أن نشا .122

 )نعم/ال( الخاصة.

ت االنتباه بموضوعات يتشت ضوع رئيس واحد تتمحور حوله منذ البداية حتى النهاية، دونعلى: مو تقوم المسرحية .123

 )نعم/ال( .ثانوية أو تفصيًلت زائدة، كما ينبغي أال تغرق في الوصف والتعليق

 ذلك يضعف البناء الدرامي ويفقد القارئ أو المشاهد صلته بالنص. ؛ ألنأال تغرق في الوصف والتعليقللقصة نبغي ي .124

 نعم/ال()

 :هماشاع نوعان للمسرحية من أيام اإلغريق،   .125

 د. ال شيء مما ذكر        ج. الثقافية واألدبيّة                 ب. السياسية والثقافية              الملهاةو المأساة أ.

عادة تؤكد قيمة إنسانية كبرى، وكانت بدايات  بفاجعة، وهيأحداثها  تنتهيهي ترجمة للكلمة اليونانية )التراجيديا( التي  .126

، وحّدة العواطف، بالجّديةالعظماء، ثم أصبحت تتناول عامة الناس، وتتميز  التأليف فيها مقصورة على تصوير حياة

 :االختيار في المواقف، وسًلمة اللغة في الصياغة وصعوبة

 د. ال شيء مما ذكر                     عقدةالج.                              المأساةب.                            الملهاة أ.

عليها الطابع المحلي، ويعد عنصر الفكاهة  (، وموضوعاتها تتناول المشكًلت اليومية الواقعية، ويغلب الكوميديا هي ) .127

 :سعيدة ا فيها. ونهايتها غالبا تكونا رئيسا عنصرا 

 د. ال شيء مما ذكر                     العقدةج.                              المأساةب.                            الملهاة أ.

فالحياة مزيج ؛ قد تختلط فيه المأساة بالملهاة ألنّه؛ ا في المسرح المعاصرقائما " المأساة" و "الملهاة" لم يعد هذا التقسيم  .128

 )نعم/ال( منهما.

 في كل عمل مسرحي: هاتوافرالعناصر الواجب  .129

 الحوارو الّزمان والمكان ب.               الشخوصو الحدث المسرحي. أ

 د. جميع ما ذكر                            الفكرةو . الصراعج

 هو: الحياة بحيث يظهر هذا الحدث من خًلل الحوار بين شخوصها الذي يتناول قضية من قضايا .130

 الفكرة                             د.                     ج. الصراع                  الشخوص    ب.                         أ. الحدث المسرحي 
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 )نعم/ال( .شخوص ثانوية، شخوص رئيسة محورية :هما نوعان الشخوص .131

طلق عليها اسم البطل، وهي الشخصية يأو أكثر  تدور حولها معظم األحداث، ومن بينهم تبرز شخصيةهي شخصية  .132

 :امية متطورةالبداية حتى النهاية، ويجب أن تكون ن المحورية، وتعلق بها األحداث منذ

 د. جميع ما ذكر          شخوص ثانويةج.             شخوص رئيسة محوريةب.          النامية المتطورة الشخصيةأ. 

لها في كل موقف  قف، ويظهرموطور من موقف لتالشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة أو المسرحية، فت هي .133

 :تصرف جديد يكشف عن جانب منها

 د. شخصية مسطحة       شخوص ثانويةج.             شخوص رئيسة محوريةب.          الشخصية النامية المتطورةأ. 

 :تدفع المسرحية إلى النمو باستمرار بحيث لها أدوار محددة مكملة للدور الرئيس الذي يقوم به األبطالهي شخوص  .134

 د. شخصية مسطحة       شخوص ثانويةج.             شخوص رئيسة محوريةب.          الشخصية النامية المتطورةأ. 

ويتذكرها القارئ  نت المؤثرات والمتغيرات في القصة،هي الشخصية التي ال تتطور وال تتغير وال تتبدل مهما كا .135

 :بسهولة

 د. شخصية مسطحة       شخوص ثانويةج.             شخوص رئيسة محوريةب.          الشخصية النامية المتطورةأ. 

ثابتة غير نامية  م الشخوص في صورةيقدت ألن؛ شخوصال بمدى نجاحه في تحريك يحتقاس مهارة الكاتب المسر .136

 )نعم/ال( حة( ال عمق فيها.عيب يجعل من الشخصية )شخصية مسطّ 

فهم األحداث، وتصور الجو النفسي واالجتماعي المسيطر على سلوك : على" الزمان والمكان"  تحديديساعد  .137

 )نعم/ال( الشخوص.

خًللها، وذلك بعرض صور من الحياة  المسرحية، وما يهدف الكاتب إلى إبرازه من هوهي المضمون الذي تعالج .138

ثل فاض ساعد على ترسيخ قيميوالتقاليد، ما  والعادات  :ةلأخًلقية وم 

 أ. الحوار المسرحي                       ب. الصراع                      ج. الفكرة                        د. الزمان والمكان

 :هما اإلطار الذي تجري فيه أحداث المسرحية .139

 أ. الحوار المسرحي                       ب. الصراع                      ج. الفكرة                        د. الزمان والمكان

 :أو هو المظهر الحسي للمسرحية ،وتتنامى بفضله األحداث لتبلغ منتهاها ،كل منه نسيج المسرحيةيتشوهو الذي  .140

 أ. الحوار المسرحي                       ب. الصراع                      ج. الفكرة                        د. الزمان والمكان

 المسرحية، وصورته الشائعة في ي المسرحية، يقوم بين طرفين متناقضين، ويشكل عقدةالعنصر األساس فهو  .141

 ا، ثم ينمو ويشتد، حتى يبلغ الذروة، ثم يأتي الحل في نهايةبسيطا  اويبدأ طبيعيًّ  .المسرحيات صراع بين الخير والشر

 :المسرحية

 وار المسرحي                       ب. الصراع                      ج. الفكرة                        د. الزمان والمكانأ. الح

الشخوص، كما أنه يحدد  طبيعة عنا معبرا  اله حيًّ يجع حتى: الشخوصطبيعة يًلئم بين الحوار و المسرحيالكاتب  .142

 )نعم/ال(مجالها، ويصور مًلمحها النفسية. 

ألنّه العنصر األساس في المسرحية، فهو يقوم بين طرفين متناقضين،  ؛يعّد الصراع العنصر األهم في المسرحية .143

 )نعم/ال( .ويشكل عقدة المسرحية، وصورته الشائعة في المسرحيات صراع بين الخير والشر

 :من األمور التي تساعد على فهم الحوار المسرحي .144

 وتصوير مًلمحها النفسية خوص،مشاهدة الش ب.                    الحركة واإلشارة وتتابع الحوادثأ. 

 د. جميع ما ذكر                                         السياق إدراك. ج
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 أن يكون: شروط جودة الحوارمن  .145

 على إيصال الفكرة التي تعبر عنها اقادرا  حواره. ب                            الشخصية الحوارية مناسبة لمستوى جمله أ.

اا ومتدفقا  ج. حواره او حارًّ  د. جميع ما ذكر      عن الصراع وطبائع األشخاص معبّرا

 )نعم/ال( .رح في األردن في مطلع القرن العشرينالمس ع رف .146

 :العوامل التي ساعدت على ظهور المسرح في األردن .147

 ة واالجتماعيةوالديني عن طريق بعض المسرحيات التاريخيةأ. 

 عدد من المسرحيات المترجمةوعن طريق ب. 

 التأليف المحلي التي قام بها بعض الهواة في األردن  عن بعض المحاوالت فيفضًلا ج. 

 د. جميع ما ذكر

 )نعم/ال( .ائس والجمعيات الخيريةاألندية والمدارس والكن في: كانت تقام المسرحيات في األردن .148

 :الهدف من التشجيع على إقامة المسرحيات في األردن  .149

 والقومية ذلك للتعبير عن المشاعر الوطنيةأ. 

 .إشاعة روح التصدي للغزو الفكري والثقافي الذي تعرض له وطننا العربيب. 

 إلى توظيفها ألغراض تربوية تعليمية. إضافةج. 

 كرد. جميع ما ذ

............................................................................................................................................. 

  ّالملحق النثري: 
 ."وزان بين المقالة الذاتيّة والمقالة الموضوعيّة من حيث: " طريقة العرض، الحجم، شخصية الكاتب 

 

 

 

 

 شخصية الكاتب الحجم طريقة العرض وجه المقارنة

المقالة 

 الذاتية

 حرّة في طريقة عرضها، لا يضبطها ضابط. 

  ويندر فيها الجدل والنقاش. 

 .قصيرة إلى حد ما    راز شخصية إبعنى بت

 .الكاتب

  تعبر عن تجربة حيوية

 . الكاتب س بهاتمّر 

المقالة 

 الموضوعية

  تحرص على التقيد بما يتطلبه الموضوع من

 منطق في العرض.

  يكثر فيها الجدل، وتقديم المقدمات واستخراج

 النتائج. 

  يتحدد حجم المقالة

 بتعدد أفكار موضوعها. 

فقد تأخذ صفحة أو 

أكثر على ألا تكون 

 .صفحاتها كثيرة

  لا تكون شخصية الكاتب

جليّة فيها، إنما نراها ما 

 بين السطور.
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  وكيفية الكتابةوالفكرة، والعنوان وإيراد الأدلة والبراهين، والمقالة من حيث: " الحجم،وازن بين الخاطرة ،." 

............................................................................................................................................. 

 :وازن بين خاطرتي: إبراهيم العجلوني و أحمد أمين من حيث  

 ."، وضوح الفكرة، التشبيهات والمجازاتيالجانب الوجدانالحجم، مراعاة " 

............................................................................................................................................. 

  في السيرة الحديثة محاولات ذات طابع أدبيّ اذكر ثلاث. 

  يأتيميّز السيرة الذاتية من الغيرية مما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقالة الخاطرة المقارنة

 قد تبلغ عدة صفحات. عادة تكون قصيرة لا تتجاوز الصفحة. الحجم

 رأيلا تعتمد على إيراد الأدلة والبراهين لاثبات  إيراد الأدلة والبراهين

 .قناعة ما أو

ا في المقالة، ولا سيما نجد ذلك واضح  

 .ةالمقالة الموضوعيّ 

 مدروسة ومنتقاة. وليدة لحظتها وطارئة. الفكرة

تندرج تحت عنوان ؛ لأنّها تكون عادة بلا عنوان العنوان

 .ثابت في الصحيفة أو المجلة

 عادة يكون لها عنوان يعبر عن مضمونها.

 .دةشكل خاص و عناصر محدّ  لها  .واحدة متواصلةتلقائية كفقرة بتكتب  كيفية الكتابة

 خاطرة أحمد أمين خاطرة إبراهيم العجلوني المقارنة

 قصيرة إلى حّد ما. مناسبة من حيث كونها خاطرة. الحجم

مراعاة الجانب 

 الوجداني

واضح، عند طلب التماس سبل النجاة من الحال 

 التي يعيشها المجتمع.

سيما عند الحديث عن أهمية القوة واضح جدًّا، ولا 

 الآمرة الناهية " الضمير" في نفس الإنسان.

 فكرتها واضحة. فكرتها واضحة. وضوح الفكرة

التشبيهات 

 والمجازات

استخدم بعض التشبيهات لتقريب المعنى 

 للقارئ.

توسع في استخدام التشبيهات لتقريب المعنى 

 للقارئ.

 تصنيف السيرة المؤلف السيرة الرقم

 سيرة غيرية العريان حياة الرافعي .1

ةميخائيل نعيم العقاد عبقريات .2  سيرة غيرية 

ةميخائيل نعيم جبران .3  سيرة غيرية 

 سيرة ذاتية فدوى طوقان رحلة جبلية رحلة صعبة .4

 سيرة ذاتية إحسان عباس ربة الراعيغ .5

 سيرة ذاتية عيسى الناعوري الشريط الأسود .6

مرةسّ محمود ال إيقاع المدى .7  سيرة ذاتية 
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  في الأردن خلال القرن الماضي: ةئيرواالمحاولات الاذكر ثلاث ا من 

 

 

 

 

............................................................................................................................................. 

 شهرة واسعة في الرواية الأردنية:  واحقق اذكر أبرز من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................... 

 .وازن بين القصة القصيرة والرواية من حيث الشخوص و الزمان والمكان 

 الّرواية لقصيرةالقصة ا المقارنة

غالب ا ما تقوم القصة القصيرة على  الشخوص

 شخصية واحدة "البطل".

يغلب عليها تعدد الشخصيات الرئيسة أو النامية فيها  

 " الأبطال"، وكذلك تعدد الشخصيات الثانوية.

 تعدد الأزمنة والأماكن فيها الزّمان والمكان واحد محدد الزّمان والمكان

 

 

 

 المؤلف الرواية الرقم

 عبد الحليم عباس فتاة من فلسطين .1

 عيسى الناعوري ق معداتهمارس يحر .2

 مريم مشعل فتاة النكبة .3

 تيسير سبول منذ اليوم أنت .4

 المؤلف الرواية الرقم

"             الضحك"  .1

 1970صدرت عام: 

 غالب هلسا

 جمال ناجي الطريق إلى بلحارث .2

 زازس الرّ مؤن الميت أحياء في البحر .3

 طاهر العدوان وجه الزمان .4

 إبراهيم نصر هللا مجرد اثنين فقط .5

 خريس سميحة شجرة الفهود .6

 هاشم غرابية الشهبندر .7

 محمود الريماوي حلم حقيقي .8

 جلال برجس أفاعي النار .9
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  وازن بين القصة والمسرحية من حيث: الشخوص. /الرواية والمسرحية من حيث: الشخوص.وازن بين 

............................................................................................................................................................................... 

  :الحوار وازن بين الرواية والمسرحية من حيث. 

............................................................................................................................................................................... 

 أهم الأعمال المسرحية الأردنية المحلية اذكر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسرحية الرواية/القصة المقارنة

الكاتب يرسم لنا صورة للشخصية من جانبيها  الشخوص

 .حتى نتعرف أبعادها الظاهري والباطني

عن  مامنا ونحن نتعرف عليهاأالشخصية تظهر 

 .طريق حركتها وكلامها

 المسرحية الرواية المقارنة

يظهر فيها الحوار، ولكن تعتمد بالدرجة الأولى  الحوار

 على السرد وطرائقه المختلفة.

 تقوم المسرحية بكاملها على الحوار.

 المؤلف المسرحية الرقم

 محمود الزيودي لمضبوعونا .1

 بشير هواري المأزق .2

 فخري قعوار دولة العصافير .3

 جبريل الشيخ ظريف الطول تغريبة .4

 وليد سيف من سوق عكاظ يةة وحكايألف حكا .5

 ةيعاطف الفرا كوكب الوهم .6
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 جابات النموذجية اإل

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ج د أ ج د ب أ ج د أ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ج ب ج ب أ ج ب د نعم ب

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 أ د ب ج ج أ د ب د د

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 د د ب ج أ أ ج ب ب د

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 أ ب أ د ج أ د ج أ ب

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 ب ب أ أ ج د نعم نعم نعم نعم

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

 نعم أ د د ب أ د د د ج

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 ج ج أ د نعم ب أ ب ج نعم

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 أ ب أ ج ج أ نعم نعم نعم د

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 ج ج ج نعم نعم د نعم د د د

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 أ نعم د نعم ج أ ب ب أ نعم

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

 د نعم نعم ب د نعم ج نعم ج ب

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

 أ د نعم أ ب أ نعم نعم نعم د

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

 أ د ج نعم نعم د ج أ ب نعم

141 142 143 144 145 146 147 148 149  

  د نعم د نعم د د نعم نعم ب

 انتهت بحمد هللا

 كّل مجتهٍد نصيبلف؛ احرصوا أحبتي على متابعة دراستكم

 


