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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .

 د.ثم أما بع

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

من حصة ما يلدموهه  وامتب ند امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها 

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 ما مفهوم القصة القصٌرة؟ -1س
 أو هً: عمل فنً ٌتمٌز بإحكام البناء. القصة القصٌرة: شكل فنً من أشكال القصة ٌتمٌز بقصره، وٌدل علً ذلك اسمها.

 نشأة القصة القصٌرة : -2س
بزغت فً منتصف القرن التاسع عشر فً روسٌا وأمرٌكا ثم بعد ذلك فً فرنسا وانجلترا وغٌرهما ، وتطورت فً القرن 

 العشرٌن فتعددت اتجاهاتها وكثر كتابها .

 .وضح ذلك القراءة، والحجممن حٌث زمن المرونة  ممٌزات القصة القصٌرة  من -3س
 من حٌث زمن القراءة: قد تقرأ فً زمن ٌصل فً حده األدنى إلى بضع دقائق وقد ٌتضاعف فٌبلغ الساعتٌن 

من حٌث الحجم: قد تكون فً أقل من ألف كلمة فً حٌن ٌصل حدها األقصى إلى اثنً عشر ألف كلمة فإن زادت على ذلك 

 ة .حتى ثالثٌن ألف كلمة عدت رواٌة قصٌر

 تكلم عن تأثٌر طبٌعة البناء الفنً فى كل من القصة القصٌرة والرواٌة. -4س
 :الرواٌة 

الرواٌة تقدم حٌاة كاملة لشخصٌة واحدة أو عدة حٌوات لشخوص متعددٌن: وهً حٌاة أو حٌوات تتشابك وقد تتوازى 
 وتتقاطع مع شخصٌات أخرى تضمها الرواٌة . 

 عدة أعوام . وتمتد بها الزمن جمٌعا فٌصل إلى
 كما تتعدد األماكن التً تتحرك فٌها .

قد ٌتابع بعض الشخصٌات أو بعض األشٌاء  -من أجل محاكاة الواقع واإلٌهام به  -تتصف لغة السرد فٌها باإلسهاب فالكاتب 
المقاطع الحوارٌة  أو المناظر وٌصفها وصفا شامال دقٌقا إلى حد ٌبلغ حد اإلمالل أحٌانا ، ولهذا ٌمكن حذف بعض المشاهد أو

 دون أن ٌختل بناء العمل الروائً أو ٌتأثر على نحو ملحوظ .
: القصة القصٌرة  

    محدودة الشخصٌات.             -1

 قلٌلة األحداث  -2

  قصٌرة المدى الزمنً غالبا                        -3

داللتها حتى إن واحدا من أبرز كتابها وهو الكاتب والتعبٌر فٌها غاٌة اإلٌجاز فكل وصف مقصود وكل عبارة لها  -4

األمرٌكً " إدجار ألن بو " ذهب إلى أنه ال ٌمكن حذف جملة أو عبارة بل كلمة من القصة القصٌرة دون أن ٌتأثر بناؤها وقد 

 ٌكون ذلك من قبٌل المبالغة والحرص على إحكام البناء ولكنها مبالغة ال تنفً األصل

 لفنٌة للقصة القصٌرة؟ وفٌم تتمثل؟ وكٌف تؤدى ؟ما الغاٌة ا -5س.  
لكنه بدال من أن ٌقدم أٌا منها بصورة تقرٌرٌة ، : فكرة، أو مغزى، أو انطباع خاص  تتمثل فً توصٌل رسالة إلى المتلقً 

تها والتأمل مباشرة ٌعزف عنها القارئ أو ال ٌولٌها اهتمامه ٌجسده فً حكاٌة قصصٌة تحاكً واقع الحٌاة فتجذبه إلى متابع

 فٌها، والتفكٌر فٌما توحً به .

 متى عرف أدبنا العربى الشكل الفنى للقصة القصٌرة ؟ وما أهم األعمال القصصٌة الرائدة فى أدبنا العربى الحدٌث ؟ -6س
الرائدة عرف األدب العربً هذا الشكل الفنً من أشكال القصة القصٌرة خالل العقد الثانً من القرن العشرٌن .ومن األعمال 

 فً هذا المجال قصة " سنتها الجدٌدة " للكاتب اللبنانً مٌخائٌل نعٌمة .
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 .تحدث عن مراحل تطور القصة القصٌرة -7س
فً  1914من األعمال الرائدة فً هذا المجال قصة " سنتها الجدٌدة " للكاتب اللبنانً مٌخائٌل نعٌمة وقد ظهرت سنة 

وظهرت فً العام نفسه  1917مجموعته التً عنوانها " كان ما كان " وقصة " فً القطار " لمحمد تٌمور التً كتبها 

 ضمن مجموعة " ما تراه العٌون " 

 تب مضى نفر آخر من الكتاب فً مصر من أمثال شحاتة عبٌد وعٌسى عبٌد وطاهر الشٌن وفً أثر هذا الكا

ثم أخذت تتطور على أٌدي عدد من الكتاب فً األجٌال الالحقة وعلى رأسهم نجٌب محفوظ وٌوسف إدرٌس وٌوسف 

 الشارونً وصنع هللا إبراهٌم وبهاء طاهر وغٌرهم .

 والقصة القصٌرة؟ما العنصر الحاسم بٌن الراوٌة  -8س 
ج: هذا العنصر هو " القصر " وهو ٌرجع إلً طبٌعة البناء الفنً منهما الذي ٌؤثر بدوره علً الشكل المكتوب الذي تظهر 

 فٌه كلتاهما.

 هل ٌمكن لكاتب الرواٌة أن ٌحذف بعض المشاهد أو المقاطع الحوارٌة دون اختالل بناء العمل الروائً أو تأثره ؟ -9س
ذلك ألن كاتب الرواٌة من أجل محاكاة الواقع واإلٌهام قد ٌتابع بعض الشخصٌات أو بعض األشٌاء أو المناظر  ج: نعم ٌمكن

 و ٌصفها وصًفا شامالً دقًٌقا إلً حد ٌبلغ اإلمالل أحٌاًنا، ولذلك فالحذف ال ٌخل بالعمل األدبً هنا.

 هل ٌمكن أن نعتبر القصة القصٌرة اختصاًرا للقصة الطوٌلة ؟ -11س
ج: ال ٌمكن ذلك كما ٌتوهم بعض القراء، وإنما هً عمل فنً ٌتمٌز بإحكام البناء، ولهذا تكون محدودة الشخصٌات قلٌلة 

 األحداث، قصٌرة المدي الزمنً موجزة التعبٌر " نظرة " لٌوسف إدرٌس . 

 (https://dardery.site/archives/6819اػغط  انشاتط     ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ) نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ  

 (القصة القصٌرةتدرٌبات على ) 

 أياو انؼثاسج غٛش انظحٛحح:)×( ( أياو انؼثاسج انظحٛحح، ٔػاليح أ: ػغ ػاليح )

 ( )      . انمظح انمظٛشج: شكم فُٙ يٍ أشكال انمظح ٚرًٛض تمظشِ .1

 ( ) ٔفشَغا ٔاَرمهد ئنٗ سٔعٛا ٔأيشٚكا اَجهرشفٙ يُرظف انمشٌ انراعغ ػشش فٙ انمظح انمظٛشج  تضغد  .2

 ( )   شٓذخ انمظح انمظٛشج ذطٕسا كثٛشا فٙ تذاٚاخ انمشٌ انؼششٍٚ حٛس ذؼذدخ اذجاْاذٓا . .3

 ( )      ذرًٛض انمظح انمظٛشج تانًشَٔح يٍ حٛس انحجى ٔصيٍ انمشاءج. .4

 ( )     لذ ذكٌٕ انمظح انمظٛشج ألم يٍ أنف كهًح ٔلذ ذظم ئنٗ شالشٍٛ أنف كهًح .  .5

 ( )       ذغرغشق تؼغ انمظض انمظٛشج ػذج عاػاخ نالَرٓاء يٍ لشاءذٓا. .6

 ( )   انمظح انمظٛشج لذ ذرُأل حٛاج كايهح نشخظٛح أٔ ػذج حٕٛاخ كايهح نشخٕص يرؼذدٍٚ. .7

 ( )      انضيٍ فٙ انمظح انمظٛشج يحذدٔد ٔنكُّ ًٚرذ فٙ انشٔاٚح نؼذج أػٕاو. .8

 ( )     . أكصش يٍ انشخظٛاخ فٙ انشٔاٚحانشخظٛاخ فٙ انمظح انمظٛشج   .9

 ( )        . ذرًٛض نغح انغشد  فٙ انشٔاٚح تاإلعٓاب  .11

 ( )      ًٚكٍ حزف تؼغ انًشاْذ ٔانًماطغ انحٕاسٚح فٙ انمظح انمظٛشج. .11

 ( )        انمظح انمظٛشج  ػًم فُٙ ًٚراص تاحكاو انثُاء . .12

 ( )   . ٔطف يمظٕد ٔكم ػثاسج نٓا دالنرٓاغاٚح اإلٚجاص فكم  فٙ انمظح انمظٛشج فٙانرؼثٛش  .13

 "أَّ ال ًٚكٍ حزف جًهح أٔ ػثاسج تم كهًح يٍ انمظح انمظٛشج دٌٔ أٌ ٚرأشش تُاؤْالٕل ئدجاس أنٍ تٕ :"  .14

 ( )             يثانغح ال ذُفٙ األطم. 

 ( )    . ٚمذو كاذة انمظح انمظٛشج ئنٗ انًرهمٙ سعانح تظٕسج ذمشٚشٚح يثاششج .15

 ( )   انشعانح فٙ حكاٚح لظظٛح ذحاكٙ انٕالغ ذجؼم انماسب ٚؼضف ػُٓا ٔال ٕٚنٛٓا اْرًاياذجغٛذ  .16

 ( )   انشعانح انرٙ ذحًهٓا انمظح انمظٛشج ْٙ ػثاسج ػٍ فكشج يا أٔ يغضٖ يؼٍٛ أٔ اَطثاع خاص.. .17
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  ( )     يٍ انمظض انمظٛشج انشائذج لظح عُرٓا انجذٚذج  نًإنفٓا يحًذ ذًٕٛس . .18

 ( )     ػًٍ يجًٕػح يا ذشاِ انؼٌٕٛ. 1914ُرٓا انجذٚذج عُح طذسخ لظح ع .19

 ( )        و .1917لظح فٙ انمطاس نًحًذ ذًٕٛس طذسخ عُح  .21

 ( )     ػشف أدتُا انؼشتٙ فٍ انمظح انمظٛشج فٙ انؼمذ انصاز يٍ انمشٌ انؼششٍٚ .21

 ال شحاذح ػثٛذ َفش يٍ انكراب فٙ يظش يٍ أيصذطٕسخ انمظح انمظٛشج فٙ األدب انؼشتٙ ػهٗ ٚذ   .22

 ( )           .ٔػٛغٗ ػثٛذ ٔطاْش الشٍٛ

 ( )       ْٕ انمظش انؼُظش انحاعى تٍٛ انشأٚح ٔانمظح انمظٛشج .23

 ( )   .  ذإشش طثٛؼح  انثُاء انفُٙ نهمظح ٔانشٔاٚح ػهٗ انشكم انًكرٕب انز٘ ذظٓش ػهّٛ كهراًْا .24

 ( )يٍ أشٓش كراب انمظح انمظٛشج فٙ األدب انؼشتٙتٓاء طاْش ٔطُغ هللا ئتشاْٛى ٕٔٚعف ئدسٚظ َٔجٛة يحفٕظ  .25

 (https://dardery.site/archives/6819اػغط  انشاتط     ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ) نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ 

 -: البدائل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ب

 يفٕٓو انمظح انمظٛشج ْٕ: -1

  حٕاسانلظح ذًصٛهٛح ذؼشع فكشجً أٔ يٕػًٕػا خالل ׄ       ػًم فُٙ يحكى انثُاء  ׄ   

 األٔل ٔانصانسׄ     شكم فُٙ يٍ أشكال انمظح ٚرًٛض تمظشِׄ   

 :             َشأخ انمظح انمظٛشج فٙ -2

 سٔعٛا ٔأيشٚكاׄ      اَجهرش ٔأيشٚكاׄ     فشَغا ٔاَجهرشׄ     سٔعٛا  ٔفشَغا ׄ   

 انفرشج:تذاٚح ظٕٓس انمظح انمظٛشج  فٙ  -3

    يٍ انمشٌ انصايٍ ػشش انصاَٙانُظف ׄ          انُظف األٔل يٍ انمشٌ انصايٍ ػشش ׄ   

  انؼششٍٚانمشٌ  تذاٚاخ ׄ            ػشش انراعغانمشٌ  يُرظفׄ   

 : يٍ يظاْش ذطٕس انمظح انمظٛشج فٙ انمشٌ انؼششٍٚ  -4

   ذؼذد اذجاْاذٓاׄ                                   ئلثال انمشاء ػهٗ لشاءذٓاׄ   

 انصاَٙ ٔانصانسׄ    كصشج كراتٓا                                                                                ׄ   

 : ذًراص انمظح انمظٛشج تانًشَٔح يٍ حٛس  -5

  األٔل ٔانصانس.ׄ    انضيٍ انًغرغشق فٙ لشاءذٓاׄ         ػذد انشخظٛاخׄ        انٕلد انز٘ ذغرغشلّ األحذازׄ   

  : انًمظٕد تانًشَٔح يٍ حٛس انحجى   -6

  كثش حجًٓاׄ                          ذفأخ أحجايٓاׄ         شثاخ انحجى ׄ            طغش حجًٓاׄ   

 انحجى األلظٗ نهمظح انمظٛشج  : -7

                         ال حذ نٓاׄ    .     شالشٍٛ أنف كهًحׄ     كهًحاشُرا ػششج أنف ׄ          أنف كهًحׄ   

 ئرا صاد حجى انمظح انمظٛشج ػٍ اشُرٙ ػششج كهًح ٔنى ٚظم ئنٗ شالشٍٛ أنف كهًح ذغًٗ: -8

 سٔاٚح لظٛشج.ׄ           حكاٚحׄ          سٔاٚح ׄ     لظح لظٛشج ׄ   

 :  كم يًا ٚهٙ يٍ عًاخ انمظح انمظٛشج يا ػذا: -9

               ذرظف نغح انغشد فٛٓا تاإلعٓاب.ׄ          .يحذٔدج انشخظٛاخׄ   

 لظٛشج انًذٖ انضيُٙ غانثا                       ׄ             لهٛهح األحذازׄ   

   كم يًا ٚهٙ يًا ذًراص تّ انشٔاٚح ػٍ انمظح انمظٛشج يا ػذا -11

 الزمن فٌها ٌمتد عدة أعوامׄ     قلٌلة األحداثׄ        متعددة األماكنׄ    تتصف لغة السرد فٌها باإلسهابׄ   
 فٙ: فٙ أدتُا انؼشتٙ انمظح انمظٛشجظٓشخ   -11

       بداٌات القرن التاسع عشر  ׄ        .منصف القرن الثامن عشر ׄ   

 العقد الثانً من القرن العشرٌنׄ            منتصف القرن التاسع عشر ׄ   
 انمظٛشج انشائذج فٙ األدب انؼشتٙ لظح : يٍ انمظض -12

 . زٌنبׄ            سنتها الجدٌدةׄ            الصفقة ׄ     ملك القطن   ׄ   
 :لظح "فٙ انمطاس" يٍ ذأنٛف:  -13

 محمد تٌمورׄ                ٌوسف  إدرٌسׄ             نجٌب محفوظׄ      .مٌخائٌل نعٌمة   ׄ   
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 : انجذٚذج  عُحطذسخ لظح   عُرٓا  -14

 م.1917ׄ          م1916ׄ      م1915ׄ         م1914ׄ   
 ٚشٖ "ئدجاس أنٍ  تٕ " أَّ فٙ انمظح انمظٛشج ال ًٚكٍ حزف  :  -15

 جمٌع ما سبقׄ       كلمة  ׄ       عبارةׄ      .جملةׄ   
 فًٛكُّ حزف: دٌٔ اخرالل تُاء انؼًم انشٔائٙ أٔ ذأششِ يُٓا ًٚكٍ نكاذة انشٔاٚح أٌ ٚحزف   -16

 األول والثالث ׄ     بعض المقاطع الحوارٌة  ׄ       بعض الشخصٌاتׄ     .بعض المشاهدׄ   
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