
 

 

  



 

 

  



 

 

 الوحدة الرابعة : النثر في العصر الحديث

 المقالة:

أت المقالة ما عدا:كلها من األحداث البارزة التي اسهمت في نش-1  

األحداث الثقافية -4األحداث االجتماعية           -3األحداث االقتصادية     – 2األحداث السياسية      -1  

كلها من الفنون النثرية  ما عدا: -2  

القصة القصيرة -4الشعر           -3الخاطرة      – 2المقالة      -1  

كلها من الفنون النثرية  ما عدا: -3  

المسرحية -4الشعر           -3الرواية      – 2السيرة      -1  

قافية في األدباء العرب:ثبماذا أسهمت األحداث السياسية واالجتماعية وال -4  

تعرف األدباء كثيرا من أساليب التعبير في الفنون السياسية -1  

تعرف األدباء كثيرا من أساليب التعبير في الفنون االجتماعية – 2  

الشعريةتعرف األدباء كثيرا من أساليب التعبير في الفنون  -3  

تعرف األدباء كثيرا من أساليب التعبير في الفنون النثرية -4  

المقالة هي : -5  

فن أدبي شعري يتناول موضوعا معينا بهدف اقناع قارئه بتقبل فكرة ما أو إثارة عاطفة تجاهها -1  

هدف اقناع قارئه بتقبل فكرة ما أو إثارة عاطفة تجاههافن أدبي نثري يتناول موضوعا معينا ب – 2  

فن أدبي قصصي يتناول موضوعا معينا بهدف اقناع قارئه بتقبل فكرة ما أو إثارة عاطفة تجاهها -3  

فن أدبي مسرحي يتناول موضوعا معينا بهدف اقناع قارئه بتقبل فكرة ما أو إثارة عاطفة تجاهها -4  

في أدبنا العربي : متى ظهرت مالمح المقالة -6  

القرن األول الهجري -4القرن األول الهجري    -3القرن الثالث الهجري      – 2القرن الرابع الهجري   -1  

تمثلت المقالة في أحسن صورها في: -7  

رسائل الخليفة -4رسائل عبد الحميد الكاتب           -3رسائل الوالي      – 2رسائل الجاحظ      -1  



 

 

: حديثا منحى آخر من حيث موضوعها وأسلوبها فأصبحت تُعنى بـالمقالة كل اتخذ ش -8  

فن أدبي شعري يتناول موضوعا معينا بهدف اقناع قارئه بتقبل فكرة  -1  

تحليل مظاهر الحياة المعاصرة وتناولها بالنقد والتحليل – 2  

تحليل مظاهر الحياة القديمة وتناولها بالنقد والتحليل -3  

اهر الحياة المعاصرة وتناولها بالشعر والقصةتحليل مظ -4  

:الصحيفة التي أسهمت بشكل كبير في انتشار المقالة هي -9  

السوسنة التونسية -4          الوقائع المصرية -3     الرأي األردنية – 2     األحرار الجزائرية -1  

المجلة التي أسهمت بشكل كبير في انتشار المقالة هي: -10  

المشرق  -4المغرب           -3الشمال      – 2     الجنوب -1  

كلهم من كتّاب المقالة ما عدا : -11  

أحمد حسن الزيات -4عباس العقاد            -3ابراهيم المازني      – 2أحمد شوقي      -1  

كلها من سمات المقالة ما عدا : -12  

الدقة في الوصف – 2اتصفت بالوضوح في التعبير      -1  

االكثار من المحسنات البديعية  -4االيجاز في العرض                   -3  

تعتمد المقالة على عناصر ثالثة  ما عدا : -13  

ت الدالالت الواضحة بعيدا عن التكرارالغة موجزة يراعى فيها اختيار الكلمات المناسبة ذ -1  

موضوع معينفكرة الموضوع التي تعبر عن وجهة نظر الكاتب للمقالة في  – 2  

عاطفة تسهم في تقديم فكرة المقالة بفاعلية وتأثير كبيرين -3  

االكثار من المحسنات البديعية والصور الفنية والجمالية لتحسين المقالة -4  

: ا من الناس هلماذا اتسمت المقالة الحديثة بقرب -14   

تها مشكالتهم العامة والخاصةجلمعال – 2اتصفت بالوضوح في التعبير      -1  

االكثار من المحسنات البديعية  -4االيجاز في العرض                   -3  



 

 

: اختيار زة للمقالةجيُراعى في اللغة المو -15  

الدقة في الوصف – 2                              اتصفت بالوضوح في التعبير   -1  

االكثار من المحسنات البديعية  -4                  ت الدالالت الواضحةاالكلمات المناسبة ذ -3  

:تظهر العاطفة في المقالة عندما تكون في الموضوعات -16  

  االنسانية -4                  النقدية -3                األدبية – 2            العلمية -1

:هما المقالة نوعا  -17  

والذاتية االنسانية -4     الموضوعية والغيرية  -3     الذاتية والموضوعية – 2   الذاتية والغيرية  -1  

ما عدا : الذاتية كلها من سمات المقالة -18  

ال يضبطها ضابط  – 2                حرة في طريقة عرضها     -1  

االكثار من المحسنات البديعية  -4                  يندر فيها الجدل والنقاش -3  

: قالة الذاتية بـتُعنى الم -19  

ابراز شخصية الكاتب – 2     التركيز على الموضوع         -1  

االكثار من المحسنات البديعية  -4االيجاز في العرض                   -3  

ما عدا : الموضوعية كلها من سمات المقالة -20  

ال يضبطها ضابط  – 2                    تحرص على التقييد بما يطلبه الموضوع -1  

  استخراج النتائج -4                  تقديم المقدمات  -3

: تعرض المقالة الموضوعية النتائج بشكل -21  

ليهبشكل خفي يصعب التعرق ع – 2                    بشكل خفي ال يستطيع القارئ التعرف عليه -1  

  مبسط وواضح ويحتاج للدقة في الفهم -4                  مبسط وواضح خال من الشوائب -3

: تكون الموضوعية المقالةشخصية الكاتب في  -22  

  متفاوتة بين الظهور والخفاء  – 2                    التركيز على شخصية وتكون بارزة -1

  تظهر مره واحدة في المقدمة ثم تختفي -4                   ال تكون جلية وانما تكون بين السطور -3



 

 

ما عدا : الموضوعية المقالة موضوعاتكلها من  -23  

سياسية -4                   نقدية  -3        انسانية – 2                 علمية  -1  

: الموضوعية المقالةيحدد حجم  -24   

تعدد األفكار -4       تعدد الشخصيات -3        تعدد المواضيع – 2         تعدد الصور الفنية -1  

: في القرنعرف االردن المقالة  -25  

العشرين -4             التاسع عشر -3              الثامن عشر – 2             السابع عشر -1  

: سبب انتشار المقالة في االردن هو  -26  

انتشار التعليم وظهور الصحافة – 2               انتشار شعراء الثورة العربية    -1  

يانتشار المقالة في الوطن العرب -4                    تقليد االدباء االردنيين لغيرهم -3  

: (هي1952يسى الناعوري في عمان سنة ) المجلة التي أصدرها ع -27  

أفكار -4                    األفق الجديد  -3        قلم الجديدال – 2                  المنار -1  

: هي القدسفي  صدرت المجلة التي  -28  

أفكار -4                    األفق الجديد  -3          المنار– 2                  قلم الجديدال -1  

: ما عدا أشهر كتاب المقالة في االردنكلهم من -29  

باسععبد الحليم  -4حسني فريز      -3        عباس العقاد – 2        عيسى الناعوري -1  

: ما عدا أشهر كتاب المقالة في االردنكلهم من -30  

مصاروةطارق  -4     الزيات حسني  -3        ابراهيم العجلوني – 2        خالد الكركي -1  

: اسم مقالة الدكتور حسين جمعة هي-31  

النا والزمن -4     الدهر والزمن   -3        أفكار والزمن – 2        أفكار وعواطف -1  
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