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 & ملخص الفصل

 & عودة قافلة عبلة من قبٌلة هوازن إلى قومها عبس بعد أن حضرت عرس ابنة خالتها .  

 كان عنترة ٌقود ناقة عبلة وٌتقدم الركب وٌحدو )ٌؽنً(لها فتطرب اإلبل إلنشاده .  &

& القافلة تبلػ آخر مرحلة من مراحل السفر ، حٌث دٌار عبس وكان عنترة ٌشرؾ على حراسة القافلة 

 بنفسه . 

عنترة ٌظهر اهتمامه الكبٌر بعبلة حٌث أعد لها شراب من اللبن وعبلة تبدى إعجابها بحدائه  الذي  &

 أنشده . 

& كان عنترة سعٌداً بقٌامه بخدمة عبلة ؼٌر أنه كان ٌشعر بالحسرة ؛ ألنه لم ٌكن فً مستوى عبلة التً 

سادات عبس  ؛ ألنه أشعرها وألنه أحبها وٌرٌد الزواج منها وإن كان ٌرى فً قرارة نفسه أنه من 

 فارسها المؽوار .

& عنترة ٌفكر فً نفسه وفً عبلة فقد وقؾ خلؾ شجٌرات ٌتأمل وجهها وٌستمع إلى صوتها الذي ٌشبه 

ؼناء الطٌر وقد عاودته ذكرٌات أحالمه التً كان ٌكتمها فً صدره وأحس بحزن ألٌم ٌعصر قلبه فأٌن هو 

 قرب منها سادة العرب .من عبلة التً ٌتنافس على الت

& فتٌات عبس ٌطلبن من عنترة أن ٌنشدهن من شعره ولكنه رفض إال إذا رؼبت عبلة كما رفض أن ٌقدم 

 الشراب الذي أعده لؽٌرها فألحت الفتٌات على عبلة أن تدعوه لقول الشعر فدعته واستجاب . 

صاٌحت الفتٌات أن ٌعاود ما قاله & عنترة ٌنشد متؽنٌاً بقطع من شعره ظهر ما ٌنبئ عن حبه لعلبة فت

ولكنه نأى )ابتعد( عنهن بعد أن نظر إلى عبلة نظرة طوٌلة وهو صامت وهى تنظر إلٌه فً دهشة فقد 

 كانت أول مرة تسمعه ٌنشد بهذه الحرارة 

& مروة ابنة عم عبلة تعرض بعنترة وتقول نشٌداً تسمٌه فٌه بأنه عبد عبلة وتكرر ذلك النشٌد على 

 ات عبس بأكفهن وتردٌدهن خلفها لهذا النشٌد . تلحٌن بن

& عنترة ٌثب على جواده وٌنطلق به بٌن الكثبان وهو ؼارق فً أحزانه وشجونه أما فتٌات عبس فٌذهبن 

                                                                                                 إلى حٌث ضربت الخٌام وهن ٌرددن أناشٌد عنترة وٌعبثن بعبلة وهً تفر منهن ؼاضبة إلى خٌمتها                                    
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 صؾ الطبٌعة كما رآها الكاتب ؟  (1

مــاُ رىغتٞــغ ٝجوــٜ ج٘رّــة رىــ٘رصٛ ٗٝنـــ٘ٓ رىذاــٞا ٗرىؼٕــغ ٗرىـــَاو  ــا ٞح ر ٝاــ٘تٖا ؿــ٘ٙ  وــغ ٍر غ ــح ٍــِ جــ:    

 ّذ٘ رىجغٗب .. رىـذاب رألتٞط ٗماّد رىاَؾ ذَٞو

 أٌن وقؾ الركب ؟ ولمن كان ٌنشد الحادي ؟ و لماذا (2

 ٗ ف رىغمة ػْض  ٌ رى٘رصٛ ، ٗماُ رىذاصٛ ْٝاض ىإلتو درٚ ٝذثٖا ػيٜ رىـٞغ  ٜ ّااغ ٗدٞ٘ٝح ج:  

 من الحادي ؟ وبأي شًء كان ٌنشد ؟   (3

اغ ٗمـاُ ػْرـغج  ْٝاـض ٍقو٘ػـاخ ٍـِ رىذاصٙ ٕ٘ ػْرغج ٗ رىذاصٛ ٕ٘ عجو ٝق٘ص رإلتو ٗٝجْٜ ىٖـا درـٚ ذــٞغ  ـٜ ّاـج:  

 أّجاً رىذغب ٗرىْـٞة ..

 من أٌن كانت القافلة قادمة ؟   (4

 ج:   ماّد رىقا يح  اصٍح ٍِ  ثٞيح ٕ٘رػُ دٞث ػغؽ رتْح ساىح ػثيح . 

 صؾ مالمح شخصٌة كل من )عنترة وعبلة( .   (5

ٍخ ، طٗ عأؽ ٍغ ٘ع ،  ضع  ـٞخ ، طعرػِٞ ج:   أٗرً   ٍالٍخ ششصٞح ػْرغج   شاب أؿَغ رىيُ٘ ،  ٘رٍٔ ٍثو  ٘رً رىغ

 ٍ ر٘ىِٞ . 

ثاّٞاً   ٍالٍخ ششصٞح ػثيح   ػْٞإا ؿ٘صرٗرُ  ـٜ أطّٖٞـا  غغـاُ ٍـِ رىـظٕة ، ٗ ماّـد ذيـثؾ ث٘تـاً ٍؼصـ غرً ، ذعـغ       

 د٘ه عأؿٖا سَاعرً ٍِ رىذغٝغ رىَصغٛ .

 ما الذي فعله عنترة عندما بلػ الركب )القافلة( فم الوادي ؟   (6

 ج:   ْٝٞز رإلتو ْٗٝؼه ػثيح ٍِ رىٖ٘صج رىظٛ ماُ ػيٚ ظٖغ رىثؼٞغ . 

 ما الذي قاله عنترة لعبلة عندما أناخ البعٌر الذي كان ٌحملها ؟   (7

 ج:    اه ػْرغج ىؼثيح   ٍْؼٌه مغٌٝ ٝا ػثيح . 

 وضح مظاهر اهتمام عنترة بعبلة خالل رحلة القافلة .   (8

 ه عديح رىقا يح   ج:   ٍظإغ رٕرَاً ػْرغج تؼثيح سال

 ماُ ٝق٘ص رىثؼٞغ رىظٛ ذغمثٔ ػثيح  ٜ  ضع رىقا يح .  – 1

 ػْضٍا ٗ و إىٚ  ٌ رى٘رصٛ أّار ىٖا رىثؼٞغ  ائالً ىٖا  )ٍْؼٌه مغٌٝ ٝا ػثيح( .  – 2

 عٍٚ شَيرٔ ) شاىٔ ( ػيٚ رىغٍو ىرجيؾ ػيٖٞا ػثيح .  – 3

 ماُ ٝرجْٚ تٖا  ٜ شؼغٓ .  – 4

 ٍِ رىْ٘ق ٍٝ٘ٞاً ىراغتٔ .  ماُ ٝذية ىٖا ىثْاً  – 5
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 بَم وصؾ الكاتب الهودج ؟وعالم ٌدل هذا الوصؾ ؟ (9

 ٕٗظر رى٘ ف ٝضه ػيٚ رىرغف ٗرىثغرو ،غغدد ػيٞٔ ثٞاب ٍيّ٘ح ٍشووح ٍِ دغٝغ ٝثغق  ٚ ظ٘و رىاَؾج:  

 من قائل العبارة؟ ولماذا قالها؟ وما موقؾ عبلة؟          ....)سوؾ أشكو هذا العبد اآلبق ألبى( (11

رىقائو ٍغٗج تْد شضرص تـثة رٕرَاً ػْرغج رىاضٝض تؼثيح ٗ ض صر ؼد ػثيح ػِ ػْرغج ٗ اىد ىَغٗج إّٔ رتـِ ػتٞثـح رىرـٚ ج:  

 أعظؼرل 

 لماذا كانت مروة بنت شداد تؽٌر من عبلة ؟   (11

 ج:   ألُ ػْرغج ماُ ٝ٘ىٚ ػثيح رٕرَاٍاً أمثغ ٍِ غٞغٕا ٍِ  رٞاخ ػثؾ . 

 ما الذي فعله عنترة عندما فرغ من إناخة اإلبل ؟   (12

  غق رىؼثٞض ٗرألذثاع إىٚ  غق .  – 1ج:  

 أٍغ تؼعٌٖ أُ ٝظٕث٘ر ىـقاٝح رإلتو ، ٗأٍغ آسغِٝ أُ  ٝقَٞ٘ر أسثٞح )سٞاً( رىْـاو تاىقغب ٍِ رىَاو .  – 2          

 ً . أٍغ رىثؼط رٟسغ أُ ٝقٞضٗر رىْٞغرُ إلػضرص رىوؼا – 3         

أٍا ػْرغج  ظٕة إىٚ ّا ح تٞعاو دية ٍْٖا  ٜ إّاو ، ثٌ  ٗظؼٔ  ٜ رىظو  ٘ق  شغج ػاىٞح ىٞثغص  ٜ رىٖـ٘رو  – 4         

 ىٞؼوٞٔ ىؼثيح 

 لماذا دار عنترة بحصانه حول الوادي ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟   (13

 شاآ ج:   صرع ػْرغج تذصأّ د٘ه رى٘رصٛ ىٞوَئِ أُ رىَناُ آٍِ ، ٗأُ ىٞؾ ْٕاك ٍا ٝ

 ::   ٝضه طىل ػيٚ دظعٓ ٗدٞورٔ ٗس٘ ٔ ػيٚ ػثيح ٗرىقا يح .           

 ما سبب نظرة الحزن التً كانت تكسو وجه عنترة ؟   (14

ٗألّـٔ ر ٝــروٞغ طمـغ رؿـَٖا أٍـاً أدـض ألُ  ،ؿثة دؼُ ػْرغج أّٔ ر ٝؼٝض  ٜ ّظغ ػثيح ػِ ٍجـغص ػثـض ىؼَٖـا شـضرص ج:  

ٍاىل تِ  غرص ر ٝغظٚ أُ ٝرويغ ػثض ٍثو ػْرغج إىٚ رتْرٔ رىجَٞيح رىرٚ ٝرْا ؾ ػيٚ رىرقـغب ٍْٖـا ؿـاصج رىاـثاُ ٍـِ مـغرً 

 رألّـاب مَا أُ أسإا ػَغر ر ٝغظٚ أُ ٝؼٞغٓ أ ذاتٔ تأُ ػْرغج رىؼثض ٝوَخ أُ َٝأل ػْٞٞٔ ٍِ أسرٔ رىجَٞيح . 

 ان ٌسٌطر علً عنترة أحساسان مختلفان وضحهما ؟ ك  (15

 رإلدـاؽ رألٗه أّٔ ػثض  ٜ ّظغ ػثيح ّٗظغ رىجَٞغ .  ج: 

 رإلدـاؽ رىثاّٜ رّٔ توو ػثؾ ٗداٍٜ صٝاعٕا ٗ اعؿٖا رألٗه . -        

 لماذا كان عنترة ٌكتم فً نفسه ذكرٌات أحالمه ؟   (16

 ٜ رتْح ٍاىل ؿٞض رىقثٞيح  ٜ دِٞ أّٔ ػثض ٍِ ػثٞض شضرص . ج:   ألّٔ ر ٝـروٞغ أُ ٝث٘ح تذثٔ ىؼثيح رىرٜ ٕ

 بم لقبت مروة بنت شداد عنترة ؟ ولماذا ؟   (17

 ج:   ىقثرٔ تأّٔ ػثض ػثيح ؛ ألّٔ ماُ ٝ٘ىٚ ػثيح رٕرَاٍاً أمثغ ٍِ غٞغٕا . 
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 }إن الؽٌرة لتأكل قلوبهن كما قالت سمٌة منذ حٌن{ من القائل لهذه العبارة ؟ ولمن قالها ؟ (18

   رىقائو    ػثيح ، ٗ اىرٖا ىؼْرغج . ج: 

 لماذا ذهبت عبلة إلى الحوض ؟وبَم وصفها عنترة ؟ (19

ىرغٙ  ٘عذٖا ػيٚ   ذح رىَاو ىرصيخ شـؼغٕا رىـظٙ رظـوغب أثْـاو جغٖٝـا ٗٗ ـ ٖا ػْرـغج تأّٖـا ػـغرعج ٝاّؼـح أٗ ج:   

 أ ذ٘رّح تاؿَح ؿقإا رىْضٙ 

 علّى( ؟لماذا قالت عبلة :)حسبك ٌا عنترة إنك تجرئهن  (21

 ألُ ػْرغج  ضً ىٖا ٗػاو رىيثِ ٍْٗغ ٍْٔ رى رٞاخ ٗأ غ ػيٚ أُ ٝقضٍٔ ىؼثيح  ائال ٕظر شغرتل ٝا ؿٞضذٚج:  

 ماذا طلبت الفتٌات من عنترة ؟ وما موقؾ عنترة منهن ؟   (21

 ؿٞضذٔ ػثيح  ج:   غيثد رى رٞاخ ٍِ ػْرغج أُ ْٝاض رىاؼغ ىِٖ إر أّٔ ع ط  ائالً   تأّٔ ىِ ٝق٘ه شٞئاً درٚ ذأطُ ىٔ

 ما الذي ٌفعله عنترة عندما كان ٌنشد الشعر ؟  (22

 ماُ َٝثو ٍ٘ر  ٔ  ٜ رىقراه دْٞاً ٗغؼْاذٔ  ٜ رىؼضٗ دْٞاً  – 1ج:  

 أٗ ٝصف  غؿٔ  ٜ ٍؼَؼح رىذغب أٗ ؿق٘غ رألتواه ٍيوشِٞ تاىضً .  – 2          

 ثٌ تؼض طىل ٝصف ٍذاؿِ  راذٔ ّٗثو أسال ٖا .  – 3          

 ا ذهبت عبلة إلى خبائها ؼاضبة ؟ لماذ  (23

 ج:   ألّٖا عأخ رى رٞاخ ْٝاضُ رىاؼغ ٗٝص قِ تؼض أُ جَؼرِٖ ٍغٗج ٗذؼاىد ظذناذِٖ ِٕٗ ٝؼثثِ تؼثيح .

 

 على الفصل األول تدريبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة أ: ضع عالمة )

 )      (      ٍغ شغٗق رىاَؾ ر رغتد رىقا يح ٍِ  ٌ رى٘رصٙ .1

 )      (  ماّد رإلت:::و ذـٞغ عر ؼح عوٗؿٖا ّاٞوح مأّٖا ذصجٚ  ٚ دَاؿح إىٚ  ٘خ رىذاصٛ. .2

 )      (    ماُ رى رٚ رىذاصٙ ٝـٞ::غ  ٚ سيف  رىقا يح ىٞذث رإلتو ػيٚ رىـٞغ .3

 (    )     ماُ ػْرغج ٝرجْٚ  ٜ ٕظٓ رىقا يح تأشؼاع َٝؼج  ٖٞا تِٞ رىجؼه ٗرىذغب .4

 )      (      ماُ رى رٚ رىذاصٛ طٗ  اٍح ٍؼرضىح ٗطعرػِٞ  ِ٘ٝٞ .5

 )      (     ٝثضٗ  ٍِ ٍالٍخ رى رٚ رألؿَغ ٍظإغ رى غح ٗرىـؼاصج .6

 )      (    اً ػْرغج  تْ ـٔ تإّاسح رىغٗردو رىرٜ ذذَو رىؼرص ٗرىشٞاً  ٜ جاّة رى٘رصٛ. .7

 )      (   د شضرص ؿٞض  ثٞيح ػثؾرى رىاج رىرٜ ماُ رى رٚ ٝق٘ص تؼٞغٕا ٕٜ ٍغٗج تْ .8
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 )      (         ماّد رى راج ٍؼجثح تجْاو رى رٚ .9

 )      (   ذغك ػْرغج رى راج  ٜ رىٖ٘صج ٗأؿغع ىَـاػضج رىْـاو ٗرىثْاخ  ٜ رىقا يح. .11

  )      (     ماّد ػثيح ػائضج ٍِ ػغؽ رتْح ػَٖا  ٜ  ثٞيح ٕ٘رػُ.  .11

  )      ( أعظؼرل ؟ "  ائيح ٕظٓ رىؼثاعج ٕٜ ؿَٞح ػٗجح شضرص" أىٞؾ ٕ٘ ػْرغج رتِ ػتٞثح رىرٚ  .12

 )      (     أؿغػد رى رٞاخ إىٚ رىذ٘ض ٗىٌ ٝرثق إر ػثيح ٗتؼط رىْـاو. .13

 )      (      أٍغ ػْرغج رىؼثٞض تـقاٝح رإلتو ٗظغب رىشٞاً ىيْـاو .14

 (      )     اً ػْرغج تإٝقاص رىْاع ىإلػضرص رىوؼاً.ٗدية رىْٞاق ىراغب رىْـاو. .15

 )      (    ؿقٚ ػْرغج ج٘رصٓ ثٌ صرع تٔ د٘ه رى٘رصٛ ىٞوَئِ ػيٚ أٍِ رىقا يح. .16

صرعرخ  ٜ سٞاه ػْرغج ٕٗ٘ ٝرأٍو ٗجٔ ػثيح ٍِ ٗعرو رىاجٞغرخ أدالً ؿؼٞضج ذثاغ تقغب ررعذثاغ  .17

 )      (               تٖا

 (       )    تَا ذنا ئٔ تٔ ٍِ ّظغرذٖا ٗتـَاذٖاذؼ٘ص ػْرغج أُ َٝأل ٗػاو رىيثِ مو ًٝ٘ ىراغب ٍْٔ ػثيح ،  اّؼا  .18

 (      )      رٍرأ  ية ػْرغج تاىـؼاصج ٕٗ٘ ْٝظغ إىٚ ػثيح تِٞ رى رٞاخ ٗٝـرَغ إىٚ  ٘ذٖا تِٞ أ ٘رذِٖ .19

 (    )       ماُ ػْرغج ٝغٙ  ٜ ّ ـٔ أّٔ ر ٝؼٝض ػِ مّ٘ٔ ػثض شضرص رتِ  غرص .21

 (     )        ػٌْٖرػرغف ؿاصج ػثؾ ت عو ػْرغج  ٜ رىض اع  .21

" رىَقص٘ص تق٘ىٔ 1" َض ٝضٝٔ ّذٕ٘ا  ٚ ظغرػح ٗ اه تاؿَا   ألمُ٘  ٚ سضٍرل ٝا ؿٞضذٚ  .22

 (       )                                           "ؿٞضذٜ" ْٕا ػثيح

 (  )    "ر أعظٚ تأُ أمُ٘ ػثضر ى٘ردضج غٞغك ىـد أعظٚ أُ ذنُ٘ ؿٞضذٚ ؿ٘رك" رىَقص٘صج ْٕا ػثيح .23

 (   )           شغتد رى رٞاخ إّاو رىيثِ رىظٛ أػضٓ ػْرغج ىؼثيح.  .24

 (     )      ىٌ ٝ٘ر ق ػْرغج ػيٚ إّااص رىاؼغ إر تؼض أُ أطّد ىٔ ٍغٗج تْد شضرص.   .25

 (         )    ػثيح تثصغٓ مأّٔ ٝشاغثٖا ػْضٍا ماُ ػْرغج ٝصف ٍذاؿِ  راذٔ ّٗثو شَٖٞا ٗػي٘ دـثٖا رذجٔ إىٚ .26

 (       )ػْرغج إّل ذجغئِٖ ػيٚ"  اىرٖا ػثح ىؼْرغج ػْضٍا أغاه رىْظغ إىٖٞا تؼض رّرٖائٔ ٍِ إّااص رىاؼغ "دـثل ٝا .27

 (      )      رّ جغخ  ٞذح ٍِ رى رٞاخ ٗرّض ؼِ ّذ٘ ػْرغج ٝـرؼضُ إّااصٓ ٗىنْٔ رّ يد ٍـغػا ٍِ تِْٖٞ .28

(    )     إػجاتٖا رىاضٝض تؼثيح" أىـد ٝا ػثيح أٍٞغج  رٞاخ ػثؾ؟"  صضخ ٍغٗج  ْٕا رىرؼثٞغ ػِ  .29
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