
 

 



 

 

  



 

 

 الخاطرة  

بالصحافة في مختلف ميادينها السياسية واالجتماعية فن نثري حديث ، ارتبط في نشأته : الخاطرة

ة  وتكون الخاطرة عادة بال عنوان.والثقافية والخاطرة قصيرة نسبيا تعبر عن فكرة عارضة طارئ  

من عبارة ) مّر بالخاطر( أي جال بالنفس أو القلب كلمة خاطرة مأخوذة   

.. أورد فيه مجموعة من الخواطر التي تُعنى بالقيم االنسانية كتاب صيد الخاطر البن الجوزي وردت في   

 أشهر كتّاب الخاطرة:

ران/// من االردنيين : صالح جرار ، النا مامكغ، ، أحمد أمين، خليل السكاكيني، جبران خليل جب

 أحمد حسن الزعبي، ابراهيم العجلوني

 

 تختلف المقالة عن الخاطرة بشكل عام من حيث:

، الخاطرة قصيرة ال تتجاوز الصفحة... المقالة تبلغ عدة صفحاتالحجم-1  

... بينما نجد ذلك واضحا في المقالة قناعة ماو بات رأي أث، ال تعتمد الخاطرة على ايراد األدلة والبراهين إلاألدلة-2  

مدروسة ومنتقاه: تعتبر الفكرة في الخاطرة وليدة لحظتها وطارئة... أما في المقالة فهي الفكرة-3  

ددة: تكتب الخاطرة بتلقائية كفقرة واحدة متواصلة .... بينما المقالة شكل خاص وعناصر محالكتابة-4  

 الخصائص الفنية للخاطرة:

مع  تتالءمقوية التعبير عما في نفس كاتبها، وتكون فكرتها واضحة وجملها متوازنة  الخاطرة الجيدة تكون

.مستوى إدراك القارئ  

  تعتمد أحيانا على الصور الفنية والتشبيهات المجازية واالستعارات مما يجعل لها تأثير على نفس القارئ 



 

 

 الخاطرة

دبية هو :فن نثري حديث ارتبط في نشأته بالصحافة في مختلف مناحيها األ-1  

المسرحية -4الخطبة        -3الخاطرة         – 2القصة         -1  

تكون الخاطرة :-2  

قصيرة نسبيا  -4قصيرة جدا         -3طويلة          – 2متوسطة         -1  

عبر الخاطرة عن :ت-3  

ذهنية أو شعورية   فكرة عارضة طارئة كأنها ومضة  – 2تعبر عن أفكار الكاتب في حدث مفرح         -1

تمثل شخصيات حقيقية في المجتمع  -4تعبر عن موضوع يكتب فيه الكاتب خاطرته        -3  

تكون الخاطرة  :-4  

معبرة عن نفسية الكاتب -4لها عنوان        -3بال عنوان         – 2باسم كاتبها          -1  

كلمة الخاطرة مأخوذة من عبارة :-5  

مّر بالوجدان -4مّر بالعقل        -3مّر بالقلب         – 2   مّر بالخاطر      -1  

كتاب ) صيد الخاطر ( للمؤلف :-6  

ابن بطوطة -4ابن القيم         -3ابن الجوزي         – 2ابن اللوزي         -1  

أورد ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر مجموعة من :-7  

من القصصمجموعة  – 2الخواطر         موعة منجم-1  

مجموعة من المسرحيات -4الخطبة        مجموعة من-3  

كانت الخواطر في صيد الخاطر تُعنى بـ :-8  

القيم االخالقية -4القيم االنسانية        -3القيم االيجابية          – 2القيم السلبية          -1  

كلهم من كتاب الخاطرة ماعدا  :-9  

جبران خليل جبران -4خليل السكاكيني        -3وقي        أحمد ش – 2أحمد أمين         -1  

 



 

 

كلهم من كتاب الخاطرة االردنيين ماعدا  :-10  

النا مامكغ -4أحمد حسن الزعبي        -3أحمد شوقي         – 2صالح جرار         -1  

يغلب على الخاطرة   :-11  

ياشةالجانب الوجداني المليء باإلحساس الصادق والعواطف الج -1  

الجانب العقلي المليء باإلحساس الصادق والعواطف الجياشة – 2  

الجانب الواقعي المليء باإلحساس الصادق والعواطف الجياشة -3  

الجانب القصصي المليء باإلحساس الصادق والعواطف الجياشة -4  

إحدى الخيارات التالية من االشياء التي يتطرق كاتب المقالة لها  :-12  

دودة تدور في بال الكاتب ويعبر عنها بخاطرةجوانب مح -1  

يصور العالم الواقعي على شكل خاطرة مستخدما الرمز – 2  

جوانب ليس لها حدود في ما يخطر في باله -3  

يعبر عنا يجول في خاطره بشل غامض  -4  

كلها من االختالفات بين الخاطرة والمقالة ماعدا :-13  

تبلغ عدة صفحاتوز الصفحة بينما المقالة الخاطرة عادة تكون قصيرة ال تتجا -1  

        ال تعتمد الخاطرة على ايراد األدلة والبراهين بينما المقالة تحتاج وال سيما المقالة الموضوعية  – 2

تعتبر الفكرة في الخاطرة مدروسة ومنتقاه بينما المقالة وليدة لحظتها وطارئة -3  

تواصلة بينما المقالة شكل خاص وعناصر محدودةتكتب الخاطرة بتلقائية كفقرة واحدة م -4  

تكون الخاطرة الجيدة .. أو الخاطرة الجيدة تكون:-14  

بسيطة التعبير -4كثيرة االشارات والرموز       -3قوية التعبير          – 2كثيرة الصور الفنية        -1  

تكون الفكرة في الخاطرة الجيدة :-15  

تفهم من السياق -4مختفية         -3حة        واض – 2غير واضحة         -1  

 



 

 

تكون جمل الخاطرة متوازنة لتتالءم مع :-16  

طبيعة الحياة -4مستوى إدراك القارئ        -3الموضوع وأفكاره         – 2الصور الفنية         -1  

يستخدم الكاتب الصور الفنية والتشبيهات لتؤثر في:-17  

نفس القارئ -4نفس الكاتب       -3نفس الموضوع         – 2نفس الخاطرة         -1  

لكاتب األردني ابراهيم العجلوني نجد الكاتب قد قارن بين :الخاطرة من خالل استعراضنا -18  

بين المستوى الفكري بين طبقات الشعوب  – 2النفس االنسانية والروح               -1  

مجتمعين تطاولت بينهما العقود وتبدلت فيها القيم -4الحضارات القديمة والحديثة         - 3  
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