
أسئلة المراجعةالنثر العربي الحديث

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:
أطلق الباحثون العرب مصطلح ) عصر النهضة ( على:   (1)

م.3971الفترة التي سبقت حملة نابليون على مصر عام  (أ )

الحقبة التي أعقبت حملة نابليون وحتى الحرب العالمية األولى. (ب )

 الحقبة الممتدة بين الحربْين العالميتين األولى والثانية. (ج )

ال توجد إجابة مناسبة. (د )

.العربي الحديث النثرمن العوامل التي أسهمت في نهضة      (2)
يقظة األمة العربية (أ )

ظهور المطابع في البالد العربية (ب )

انتشار الصحف التي اهتّمت بنشر األدب (ج )

ما ورد في )أ( و )ب( و )ج( (د )

:بان فترة النهضةإمن أعالم الفكر واألدب الذين وقفوا وراء يقظة العرب     (3)
ابن المقفّع (أ )

محمد أحمد المهدي (ب )

رفاعة رافع الطهطاوي (ج )

محمد على السنوسي (د )

أّول مطبعة أسسها محمد علي باشا في مصر هي:    (4)
مطبعة بوالق (أ )

مطبعة المعارف (ب )

اقعمطبعة الو (ج )

المطبعة الكاثوليكية (د )

أّول صحيفة صدرت باللغة العربية في البالد العربية، هي:    (5)
المصرية المؤيّدصحيفة  (أ )

لديار اللبنانيةصحيفة ا (ب )

صحيفة التنبيه (ج )

صحيفة األهرام (د )

 :من إسهامات ناصيف اليازجي في إحياء اللغة العربية أنّه    (6)
.)يقظة األمة العربية(ألّف كتاب  (أ )

قام بتدريس اللغة العربية وكتابة المقامات (ب )

)المحيط(ألّف قاموس  (ج )

.قام بتأليف  )الموسوعة العربية ( (د )

:الصحف والمجاّلت في النهضة األدبية الحديثة في يص الدور الذي قامت بهيمكن تلخ    (7)
المساهمة في إحياء التراث األدبي بنشره والتنبيه إلى ما فيه من جوانب إيجابية (أ )

شعراً ونثراً، والتعليق عليهالحديث نشر النتاج األدبي  (ب )

والمسرحيةفتح الباب أمام الفنون النثرية الجديدة كالقصة والقصة القصيرة  (ج )

ما ورد في )أ( و )ب( و )ج( (د )

من أهم أفضال الترجمة على النهضة األدبية الحديثة:    (8)
الحديثة وقوف األدباء العرب على المذاهب األدبية والنقدية (أ )

التعّرف على أبرز أدباء الغرب ونقّاده في العصر الحديث (ب )
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ما ورد في )أ( و )ب(  (ج )

ف األدباء عن طريق التر (د ) .جمة على التراث األدبي والنقدي عند العربتعرَّ

من فوائد البعثات التي كانت ترسل للدراسة في الغرب على العلم والثقافة واألدب:   
التعّرف على األماكن السياحية في الغرب (ه )

ص والحصص وأساليب التقويم والقياس الجيّد (و ) ف العرب على نظام التخصُّ تعرُّ

 في النهضة األدبية من خالل اطّالعهم على اآلداب الغربية القديمة والحديثة. أسهم هؤالء المبعوثون (ز )

ما ورد في )ب( و )ج( (ح )

من المظاهر التي تجلّت فيها النهضة الحديثة  (9)
اتّساع حركة التأليف والنشرر لتلبيرة حاجرة المردارس والمدّرسرين لكترب المقرررات المدرسرية والكترب  (أ )

 العلمية

ف العرب على كيفية  (ب ) كتابة الشعرتعرُّ

ما ورد في )أ( و )ب( (ج )

ال توجد إجابة مناسبة (د )

من مظاهر التطّور التي مّست النثر العربي في العصر الحديث (11)
تحّرره من قيود التكلّف والزخرفة اللغوية (أ )

ب فنون نثرية جديدة كان يفتقر إليهااستكا (ب )

ربوية والخلقية والدينيةانب الحياة السياسية واالجتماعية والتوج كافةصار الخطاب النثري يحلّل  (ج )

في )أ( و )ب( و )ج(ما ورد  (د )

تكمن أهمية فّن المقال في: (33)
تنّوع أغراضه التي تشمل: األدبي، االجتماعي، السياسي، الديني، الوطني،.... (أ )

رمزيته وإيحاءاته الداللية (ب )

جمالياته الفنّية (ج )

ال توجد إجابة مناسبة. (د )

:بقولهالمقال يعرف فرنسيس بيكون  (12)
 ة لها بداية ووسط ونهاية.نثريقطعة  (أ )

مالحظات مختصرة ُكتبت من غير اعتناء (ب )

والُكلفة خاليٍة من الرهققطعة إنشائية  (ج )

تُنشر في الصحفاسم يطلق على الكتابات التي  (د )

في القرن: ةعرفت اآلداب الغربية المقال (13)
السادس الميالدي  (أ )

الثامن عشر الميالدي (ب )

السادس عشر الميالدي (ج )

القرن العشرين (د )

ألدبي الذي عرفه العرب في القديم ويشبه فن المقال هو: الفن ا (14)
الرسائلفن  (أ )

فن المقامات (ب )

فن الخطابة (ج )

فن الوصايا (د )

من العوامل التي أسهمت في انتشار فن المقال: (15)
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انتشار الصحافة في الوطن العربي (أ )

انتشار المطابع (ب )

بيتوافر عدد كبير من الكتّاب الذين تخصصوا في كتابة المقال في الوطن العر (ج )

ما ورد في )أ( و )ب( و )ج( (د )

 ، هما:ندرج المقالة تحت صنفْين رئيسْينت (16)
المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية (أ )

المقالة الوصفية والمقالة التأملية (ب )

المقالة السياسية والمقالة الوطنية (ج )

المقالة االجتماعية والمقالة  الدينية (د )

:من أقسام المقالة الذاتية (17)
المقالة الفكرية (أ )

قالة النقديةالم (ب )

المقالة التاريخية (ج )

المقالة االجتماعية (د )

من سمات ومميزات المقالة النقدية األدبية: (18)
تختص باألدب والفنّ  (أ )

تتسم باإلنصاف والموضوعية والدقّة. (ب )

للمتخصصين في شؤون األدب والفنّ   –في الغالب  –تكتب  (ج )

ما ورد في )أ( و )ب( و )ج( (د )

:من سمات الخاطرة (19)
ع خواطره وأحاسيسهانسياب الكاتب م (أ )

تستوجب من صاحبها فكرة مسبقة (ب )

تشتمل على: مقدمة وعرض وخاتمة (ج )

تعرض للمشكلة بتأنٍّ ورويّة (د )


