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 & ملخص الفصل

& +  ٌدور هذا الفصل حول مناجاة عنترة لنفسه وتعجبه من موقف قبٌلة عبس منه فقد كان فً نظر 

نفسه فتى الفتٌان وبطل أبطال عبس ٌلجؤ إلٌه سادتها عند الشدة فٌصد العدو وٌغنم الغنائم التً ٌحرزونها 

 القلٌل .وال ٌعطون له منها إال 

 & وهو فً نظر الناس عبد ال ٌنبغً له إال أن ٌقوم على خدمة سادته .

& وكان كلما تؤمل حاله هذا تعجب من نفسه كٌف ٌرضى باإلقامة فً قوم ٌحمٌهم وٌدافع عنهم وٌجلب 

 لهم النصر وٌحمل إلٌهم الغنائم ثم ال ٌجد منهم إال اإلنكار ؟ 

علٌه وأرجع حبه هذا إلى عاطفة البنوة ألن أمه حدثته وهو طفل  & كان عنترة ٌحب شداد الذي كان ٌقسو

 بؤنه ابن شداد ولٌس عبده .  

& صمم عنترة على أن ٌتحقق من بنوته لشداد حتى ٌتمكن من تحقٌق أمله فً الزواج من عبلة . استراح 

ٌها الركب وذهب لهذا األمل وكانت صورة عبلة تتمثل له فً كل مكان وتفقد مضرب الخٌام التً ٌسترٌح ف

قاصداَ إلى خباء عبلة لٌطمئن علٌها فإذا بشٌبوب ٌنادٌه ودار بٌنهما حوار حث فٌه شٌبوب عنترة بؤن 

 ٌتٌقظ خشٌة أن ٌفاجئهم عدو فؤخبره عنترة بؤنهم فً شهر رجب الذي ٌترك فٌه العرب القتال

لتمادي فً حب عبلة وقول الشعر & انتقال الحوار بٌنهما إلى شعر عنترة وماذا فٌه من جدٌد وحذره من ا

 فٌها ودعاه إلى أن ٌرضى أن ٌكون عبداً لشداد كما رضى هو . 

& وبٌنما هما ٌتحاوران إذ سمع صوت غناء ، ٌنبعث من ناحٌة الخٌام فقال عنترة : إنه صوت عبلة أما 

 تسمع هذا الصوت ٌا شٌبوب ؟ إنها ما زالت مع صاحباتها تغنى . 

ب نفسك بتعلقك بعبلة وإنً أخشى عاقبة هذا التعلق وإن الناس ٌتحدثون عن حبك قال شٌبوب : إنك تعذ

 . لعبلة 

فرد عنترة : بؤنه ال ٌهمه أحد وأن عبلة هً أمله فً الحٌاة .  وسره أن سمعها بعد ذلك تغنً بشًء من 

 شعره 
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 األشهر الحرام ؟ لماذا لم ٌخش عنترة الغارات المفاجئة ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟ وماذا ٌفعل العرب فى (1

حغخج أٔٗ فٟ شٙش سػج ٚ٘ٛ ِٓ ةألشهٙش ةٌـهشةَ ا ةٌشهٟ ٠ـهشَ ف١ٙهت ةٌؼهشث ةٌمشهتي ا ٠ٚهذي رٌهه ػٍهٟ سمهذ٠ظ ةٌؼشحهٟ ػـ: 

 .ٌٙزٖ ةألشٙش ةٌـشةَ . ٚوتْ ةٌؼشث ٠ؤدْٚ ف١ٙت ِٕتعه ةٌـغ ٠ٚم١ّْٛ أػ١تد آٌٙشُٙ

 لماذا كان عنترة ٌضٌق بقومه ؟ ولماذا كان راضٌاً بحاله ؟   (2

ػـ : وتْ ٠ع١ك حُٙ ألٔٗ ٠ؼٍج ٌُٙ ةالٔشصتسةر ٠ٚأسٟ ٌُٙ حتٌغ١ّٕذ ا ٚأٔٗ حطً ؿشٚحُٙ ةٌهزٞ ٠هشد ػهُٕٙ أػهذة،ُ٘ ا ِٚهغ 

رٌه ٠ٕىشْٚ حٕٛسٗ ٌشذةد ٠ٕٚتدٚٔٗ حؼخذ شذةد ا ٚال ٠ؼطٛٔهٗ ِهٓ ةٌغٕهتاُ ةٌشهٟ ٠ـشص٘هت قال ةٌم١ٍهً . ٚوهتْ سةظه١تح حهزٌه ٌـخهٗ 

 ٌشذةد ٚسؼٍمٗ حؼخٍذ . 

 ة فى نظر الناس ؟وكٌف كان فً نظر نفسه ؟ وكٌف واجه الحزن) ماذا فعل ( ؟ كٌف كان عنتر  (3

ع١طش ةٌـضْ ػٍٟ ػٕششد حغخج أٔٗ ال ٠ض٠ذ فٟ ٔظش ةٌٕتط ػٓ وٛٔٗ ػخذ شهذةد ةٌهزٞ ٠ؼهج ػ١ٍهٗ  ذِهذ عهتدسٗ .ٚوهتْ ػـ: 

٠ٕظش قٌٝ ٔفغٗ ػٍٝ أٔٗ حطً " ػخظ " ٚؿت١ِٙهت فٙٛةٌهزٜ ٠فهشع وهشحشُٙ ٠ٚـهٛص ٌٙهُ ةٌٕصهش ػٍهٝ أػهذةاُٙ  ٚٚةػهٗ ٘هزة 

 ةٌـضْ حتٌخشٚع قٌٟ ةٌصـشة، دْٚ أْ ٠ذسٞ قٌٟ أ٠ٓ ٠ز٘ج . 

 ا موقف سادة عبس من عنترة أثناء الحرب وبعدها ؟وما أثر ذلك علٌه؟م  (4

وتٔٛة ٠غشػْٛ ق١ٌٗ ١ٌٕؼذُ٘ ٠ٚذةفغ ػُٕٙ ٠ٕٚشصش ٌُٙ ػٍهٟ أػهذةاُٙ ا ٚحؼهذ ةٌّؼشوهذ ٠ٛصػهْٛ ةٌغٕهتاُ ػٍهٟ أٔفغهُٙ ػـ: 

 ٠ٚؼؼٍْٛ ٌٗ ٔصف عُٙ فمػ دْٚ أْ ٠شىٛ أٚ ٠غعج ٚوتْ ٘زة ٠ّأل لٍج ػٕششد ؿضٔت ٚغعخت . 

 شًء كان ٌتعجب عنترة ؟  من أي  (5

وتْ ٠شؼؼج ِٓ ٔفغٗ و١ف ٠شظٟ ةٌخمت، فٟ لَٛ ٠ـمك ٌٙهُ ةٌٕصهش ٚةٌغٕهتاُ ٠ٚمهتحٍْٛ رٌهه حت ٔىهتس ٚةٌخخهً ٚةػشخهتسٖ ػـ: 

 ػخذةح ال أوظش .

 ما سر حبه لشداد ؟ وما مظاهر هذا الحب ؟   (6

 ػـ : عش ؿخٗ ٌشذةد قؿغتعٗ حأٔٗ ةحٕٗ ةٌـم١مٟ وّت صػّز صح١خذ أِٗ . 

 ِٓ ِظت٘ش ٘زة ةٌـج أٔٗ وتْ ٠شٜ ف١ٗ صٛسد ةٌخطً ٚأٔٗ ٠ض٠ذ سؼٍمٗ حٗ سغُ لغٛسٗ ػ١ٍٗ أؿ١تٔتح . ٚ -

 عن أي شًء كان ٌسؤل عنترة أمه " زبٌبه " ؟ وما موقفها منه ؟   (7

   ع١ذ٘توتْ ٠غأٌٙت ً٘ شذةد أحٖٛ ؿمتح وّت لتٌز ٌٗ فٟ صغشٖ ا ٌٚىٕٙت وتٔز دةاّتح سٙشث ِٓ ة ػتحذ  ٛفتح ػ١ٍٗ ِٓ غعج 

 ما التساإالت التً كانت تحٌر عنترة فً نفسه ؟ وعالم ٌدل كثرة التساإالت ؟  . (8

وتٔز ٕ٘هتن وظ١هشة ِهٓ ةٌشغهتوالر ٌٚؼهً أّ٘ٙهت . قرة ٌهُ ٠ىهٓ شهذةد ٚةٌهذٖ فّهت عهش ة ػؼهتث ٚةٌـهج ةٌشهذ٠ذ ٌهٗ . ٚسهذي ٘هزٖ 

 ةٌشغتوالر ةٌىظ١شد ػٍٟ شذد ؿ١شد ػٕششد ٚةظطشةحٗ .

 لخروج إلً الصحراء ؟ وماذا كان ٌتخٌل ؟ما الذي دفع عنترة ل  (9

  شع ػٕششد قٌٟ ةٌصـشة، حغخج ِّ٘ٛٗ ةٌىظ١شد فٙٛ ٠شٞ فٟ ةٌصـشة، سةؿذ ٌٍٕفظ ػـ: 
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 ٚوتْ ٠شخ١ً ٠ٚشٞ صٛسد ػخٍذ ػٍٟ وً شٟ،  ٠شةٖ ٕ٘تن .  -

 كٌف رأي عنترة الحٌاة ؟ ولماذا ؟  (11

 ٔظش ػٕششد ٌٍـ١تد ػٍٟ أٔٙت ؿ١تد وش٠ٙذ ال ل١ّذ ٌٙت ألٔٗ ال ٠غشط١غ ةٌخٛؽ حـخٗ ٌؼخٍذ         ػـ: 

 علً أي شًء كان ٌلوم عنترة نفسه ؟   (11

وتْ ٠ٍِٛٙت فٟ حذة٠ذ ةألِش ألٔٗ أٔشذ ةٌشؼش فٟ ػخٍذ فغخج ٌٙت ؿشػتح أِتَ لِٛٙت ا طُ ػتد ٠ٍَٛ ٔفغٗ ػٍٟ ةٌشظت حأْ ػـ: 

 ةٌمخ١ٍذ ٚؿت١ِٙت .  ٠ىْٛ ػخذةح ٚ٘ٛ حطً

 علً أي شًء استقر عنترة ؟ وكٌف أحس بعد قراره ؟  (12

ةعشمش ػٕششد ػٍٟ أْ ٠ز٘ج ألِٗ ٠ٚؼخش٘ت ػٍٟ أْ سمٛي ٌٗ ةٌـم١مذ فإْ وتْ ػخذةح وّت ٠مٌْٛٛ لشً ٔفغٗ ٚقْ وتْ ةحهٓ ػـ: 

٠هضدةد فهٟ ػ١ٕهٗ حٙهت،ا ٚأْ ةٌٕغه١ُ ٚأؿظ حؼذ ٘زة ةٌمشةس أْ ٔهٛس ةٌمّهش اشذةد ٌُ ٠شض قال أْ ٠ىْٛ ؿشةح ٠ٚؼششف حٗ أحٖٛ 

 ٠ٙج ػ١ٍٗ أوظش سفمت ٚسةاـذ ةٌض٘ش سٕخؼض قٌٝ شّٗ أروٝ ػطشة .

 }أما إنك لحارس غافل{ من قائل هذه العبارة ؟ وما صلته بعنترة ؟   (13

 ػـ : ةٌمتاً ٘ٛ ش١خٛث ا ٚ٘ٛ أ ٛ ػٕششد ِٓ أِٗ سشحٝ فٟ ؿؼش شذةد ٠ٚش١ّض حتٌغشػذ ٚةٌخٛف ٚ٘ٛ ِٛظغ عش ػٕششد 

 لماذا عّنف شٌبوب عنترة ؟ وما موقف كل  منهما فً ذلك ؟   (14

فٙهُ فهٟ  اػٕفٗ ش١خٛث ألٔٗ سشن ؿشةعذ  ١تَ ةٌٕغت، ٚ ال قٌٟ ٔفغٗ ا ٚوهتْ ٠هشٜ ػٕشهشد أٔهٗ ال  هٛف ػٍهٝ ةٌٕغهت، ػـ: 

ةَ ال ٠ّٕهغ ٚسأ٠هٗ فهٟ رٌهه أْ ةٌشهٙش ةٌـهش اٌٚىهٓ شه١خٛث وهتْ ٌهٗ سأٞ آ هش  اةألشٙش ةٌـشَ ةٌشٟ ٠ـشَ ف١ٙت ةٌؼشث ةٌمشتي 

 أؿذةح ِٓ ةالٔشمتَ 

 لماذا كان عنترة ٌحب قرب شٌبوب منه؟ و عن أي شًء دار الحدٌث بٌن شٌبوب وعنترة ؟  (15

ٚألْ ش١خٛث ٘ٛ ةٌزٜ ٠ٕفظ ػٕهٗ ٚ٘هٛ ةٌشػهً ةٌهزٜ األٔٗ ٠ـظ فٝ ٚػٛدٖ ش١بت ٠شخٗ ِت ٠ـغٗ ةٌطفً فٝ ػٛةس أِٗ ػـ:  

ٚ٘هٛ ةٌهزٜ ٠ـّهٝ اػٕٗ ٠ٚطّغ فٝ ػفهٖٛ قرة ػٕفهٗ ٚشهش٠ىٗ فهٝ ؿشحهٗ  ٠ظك فٝ ػطفٗ قرة سـذص ق١ٌٗ ٠ٚأِٓ ػتٔخٗ قرة غتث

ظٙشٖ  ٚلذ  دةس ةٌـذ٠ض ح١ّٕٙت ػٓ َّ٘ٛ ػٕششد ٚحغعٗ ألِٗ ألٔٙت ةٌغخج فهٟ شهمتاٗ فٙهٟ ةٌشهٟ أٔؼخشهٗ ١ٌشػهٝ قحهً شهذةد 

 ٠ٚـّٟ لِٛٗ طُ ٠متي ٘زة ػخذ شذةد ا طُ سـذطت ػٓ ةٌـ١تد ٚةٌّشأد ٚؿج ػٕششد ٌؼخٍذا

 رة ٌكره أمه ؟ وما الفرق بٌنه وبٌن شٌبوب ؟ لماذا كان عنت  (16

 ػـ : وتْ ٠ىشٖ أِٗ ألٔٗ شؼش أٔٙت ٟ٘ عخج شمتاٗ فٟ ٘زٖ ةٌـ١تد قر ٌٚذسٗ ػخذةح . 

 ٚةٌفشق ح١ّٕٙت أْ ش١خٛث ٠ٕظش ٌٍـ١تد حخغتغذ ٚحذْٚ سؼم١ذ ألٔٗ ؿشةح ٚ٘ٛ لتٔغ أٔٗ عٛف ٠ؼ١ش ػخذةح .  -
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 ما األصل الذى انحدر منه كل من عنترة شٌبوب ؟  (17

ٌٚذ ش١خٛث ؿشة فٝ حالد ةٌـخشذ فٙٛ ٠ؼشف أحتٖ ٠ٚؼشف أٔٗ وتْ ؿشةح لخً أْ ٠غخٝ ٠ٚـًّ ِغ أِٗ قٌٝ ٘هزٖ ةٌصهـشة، ػـ: 

ٌٚهٓ ٚوتْ أحٖٛ ِٓ ػٍذسٗ ١ٌٚظ ٠ـج أْ ٠ىْٛ ٌٗ أث عٜٛ رٌه ةألث ةٌزٜ ػت، حٗ  أِت ػٕشهشد فمهذ ٌٚهذ ػخهذة ٚأحهٖٛ شهذةد 

 ٠ىْٛ ػٕششد ؿشة قال قرة ةػششف حٗ ٚةٌذٖ  .

 ما الذى ٌمثله عنترة لشٌبوب  ؟   (18

وتْ ػٕششد سف١ك ٌؼخٗ فٝ صغشٖ ٚػٕذِت وخش ٚلٜٛ عتػذٖ سأٜ ف١ٗ أٍِٗ ٚػٕذِت صتس فهتسط ػهخظ سأٜ ف١هٗ ػذسهٗ ػـ:   

 ِٚالرٖ 

 صف شٌبوب كما وصفه عنترة ؟ بم وصف عنترة شٌبوب ؟  (19

 عش٠غ وتٌظ١ٍُ  " روش ةٌٕؼتَ " -1 ػـ: 

 ٠ٙتث ِٕظش ةٌذِت، . -4    شؼتع ةٌمٍج غ١ج ةٌٕفظ  -3            

 لماذا ال ٌشعر شٌبوب بآالم الشوق والحب ؟  (21

ألْ ػ١ّغ ةٌٕغت، ػٕذٖ فٟ ِٕضٌذ ٚةؿذد ا ف١ٍظ ٌٛةؿذد ١ِضد ػٍهٟ ةأل هشٜ فىٍٙهٓ ٠شلصهٓ ٠ٚغٕه١ٓ ٠ٚى١هذْ ٌخؼعهٙٓ ػـ: 

 ةٌخؼط ا 

 شٌبوب عنترة ؟ ولماذا ؟ وهل ٌستجب عنترة له ؟ مما حذر  (21

ػـ : ؿزسٖ ِٓ لَٛ ػخٍذ ٚأٍ٘ٙت ا  تصذ أحت٘ت ٚأ ت٘ت ػّشٚ حٓ ِتٌه ألٔهٗ ٠ـهظ حخخهشٖ ٠ٕششهش حه١ٓ ةٌٕهتط ٚعهٛف ٠صهً 

 ٌٚىٓ سـج شؼشٖ ٚؿذ٠ظٗ قسظت، ٌغشٚس٘ت . اٚح١ٓ ٌٗ أٔٙت ال سـخٗ اق١ٌٙت وّت ؿزسٖ ِٓ  ذةع ةٌـج 

 ٌُٚ ٠غشؼج ػٕششد ٌٙت ؛ ألْ ؿخٙت ٠غ١طش ػ١ٍٗ ٠ٚشٜ أٔٙت سـخٗ وّت ٠ـخٙت ٌٚزٌه سْٙٛ وً ةٌصؼتث .  -

 ما أثر غناء عبلة علٌه ؟ وما دوافع هذا التؤثٌر ؟   (22

 ػـ : ػٕذِت عّؼٗ أؿظ حتٌٕشٛد ٚةٌغؼتدد ٚفتض لٍخٗ حششةح ٚعشٚسةح  ٚوتْ ةٌذةفغ ٚسة، ٘زة ةٌشأط١ش ؿخٗ ةٌشذ٠ذ ٌٙت 

 علت عبلة عندما اقترب عنترة من مصدر الغناء ؟ماذا ف (23

 .لتِز ػٍٝ ةعشـ١ت، ِغشػذ قٌٝ  ختاٙت ٚحٕتر ػّٙت ٠شؼٍمٓ حأر٠تٌٙت ـ: ػ
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 على الفصل الثاني تدريبات

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

 (   )         شؼتػشٌُٗ ٠ىٓ ػٕششد لٍك ِٓ غتسد ِفتػبذ طمذ فٟ  .1

 ( )سؼٛد ةٌؼشث لعت، ِٕتعه ةٌـغ قٌٝ ةٌىؼخذ أٚ قلتِذ أػ١تد آٌٙشُٙ فٝ ِٕتصي لختاٍُٙ فٟ شٙش سػج .2

 ( )      أؿظ ػٕششد أٔٗ أ طأ ٚأفصؾ أٚ وتد ٠فصؾ ػّت وتْ ٠عّشٖ فٝ لٍخٗ سؼتٖ ػخٍذ . .3

 ( )أْ ٠مَٛ ػٍٝ  ذِذ عتدسٗوتْ ػٕششد ٠شٜ فٟ  ٔفغٗ حأٔٗ ال ٠ض٠ذ ػٍٝ أٔٗ ػخذ ال ٠شخغٝ ٌٗ قال  .4

 ( )      وتْ ػٕششد ٠شمتػظ ػٓ ٔصشد لِٛٗ ػٕذِت ٠ذُّ٘ٙ ةٌؼذٚ. .5

 ( )     وتْ ٔص١ج ػٕششد ِٓ ةٌغٕتاُ ٔصف عُٙ ١ٌٚظ عّٙت وتِال. .6

ف١ُٙ ػخذة ٌُٚ ٠ىٓ ةعّٗ ح١ُٕٙ  -سغُ ِت ٠فؼٍٗ ِٓ أػً  -ةِشأل لٍج ػٕششد ؿضٔت ٚغعخت ٚرٌه ألٔٗ  .7

 ( )           شذةد عٜٛ ػخذ

 ( )      وتْ ؿج شذةد لٛٞ  ٠ّأل لٍج ػٕششد فال ٠ضػضػٗ شٝ،. .8

 ( )   أسػغ ػٕششد عش ٘زة ةٌـج قٌٝ شخص١ذ شذةد ة١ٌٍّبذ حتٌؼطف ٚةٌـٕتْ .9

 (     ) أِغىز صح١خذ ػٓ ةٌمٛي ٌؼٕششد حأْ شذةد أحٖٛ ٚأ زر سشةٚغٗ ٚسشفط أْ سؼ١ذ ٘زة ةٌمٛي ِشد أ شٜ. .11

 (    ) ةٌفعت، ةٌزٜ ٠غّشٖ ةٌٕٛس ةٌشل١ك سخؼض فٝ ٔفغٗ ةٌخٛف ا ٚسض٠ذ ِٓ شذد ةٌظٛسدوتٔز ةٌـشوذ فٝ رٌه  .11

 ( )      ٚوتٔز صٛسد ػخٍذ سشّظً ٌٗ ػٕذ وً  طٛد ٠خطٛ٘ت .12

أ ز ػٕششد ٠ٍَٛ ٔفغٗ ػٍٝ أْ ٠شظٝ حأْ ٠خمٝ فٝ حٕٝ ػخظ ػخذة ال ٠غشط١غ أْ ٠شىٍُ وّت ٠شىٍُ  .13

 ( )             ةٌٕتط

 ( )     عنترة فً نفسه أن ٌواجه أمه  لٌعرف منها حقٌقة نسبه.قرر  .14

 ( )      .قصد عنترة مضجعه بعد أن عاد من جولته فنام .15

 ( )  ٌرى شٌبوب أن الشهر الحرام ال ٌمنع من أراد االنتقام من أن ٌغٌر على القافلة. .16

 ( ) .فٟ شؼتػشٗ " ػختسد سٛؿٟ حظمذ ػٕششد1"صذلز ٌٚىٓ ةٌؼذٚ ال ٠ؼشو ػٍٝ أْ ٠مششث ِٕٝ  .17

 )        (    . ٠شٜ ػٕششد أْ أِٗ ٟ٘ عخج ِأعتسٗ ألٔٙت ٟ٘ ةٌشٟ لزفز حٗ قٌٝ  ؿ١تد ةٌؼخٛد٠ذ .18

 ( )        ػٕششد ٌٚذ ػخذة ٚش١خٛث ٌٚذ ؿشة.  .19

 ( )     ظً ػٕششد لش٠خت ِٓ ِٓ ِٕتصي ةٌٕغت، ٠ـشعٙٓ فٟ ة١ًٌٍ.  .21

 ( )   .ػٕششد قال شؼش٠ٖشٜ ش١خٛث أْ ػخٍذ فشتد ِؼؼخذ حٕفغٙت ال سشٜ فٟ  .21

 ( )    وتْ ػٕششد ٠خفٟ ؿخٗ ٌؼخٍذ  ٛفت ػٍٝ ٔفغٗ ِٓ حطش ِتٌه.  .22
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 ( )  سخذٚ شخص١ذ ش١خٛث فٟ ٘زة ةٌفصً أوظش ػمال١ٔذ فٙٛ ٠م١ظ ةألِٛس حّٕطك ةٌؼمً. .23

 ( ) ألش ػٕششد حشأٞ ش١خٛث فٟ أٔٗ ٠شؼٍك حتٌُٛ٘ ِٚـتٌٚذ ةٌٛصٛي قٌٝ ِت ال عخ١ً ق١ٌٗ..  .24

 (  )  عّؼٗ ػٕششد ٘ٛ صٛر ػخٍذ ٚوتٔز سغٕٟ حؼط أشؼتسٖ. وتْ ةٌصٛر ةٌزٞ .25

 (  https://dardery.site/archives/2234ٌٍشذس٠ج ة ٌىششٟٚٔ ٚةٌشأوذ ِٓ ة ػتحتر ةظغػ ػٍٝ ةٌشةحػ    ) 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : ׄ 

 ةٌمتفٍذ فٟ شٙش :وتٔز ػٛدد  -1

 رمضانׄ   صفر          ׄ                   رجب           ׄ   المحرم                           ׄ  

 ٌُ ٠خف ػٕششد ِٓ غتسد ِفتػبذ ألٔٗ  -2

 لٌس له أعداء ׄ           ثقة فً شجاعتهׄ   فً مكان أمٌن         ׄ   فً األشهر الحرم              ׄ  

 ٚؿضْ ٌألعختث ةٌشت١ٌذ ِت ػذة : شُ ػٕششدغة -3

   ألنه أخطؤ حٌن رضً بعبودٌته   ׄ     ألنه أخطؤ حٌن أفصح بحبه               ׄ    

 أخطؤ حٌن ترك وعاء اللبن لمروةألنه ׄ       ألنه الٌزٌد فً نظر الناس عن كونه عبدا . ׄ    

 " ٌٓ سغشط١غ أْ سصشفٕٟ ػٓ ؿخه ٠ت ع١ذٞ " ةٌغ١ذ ةٌّمصٛد ٘ٛ :  -4

 شٌبوبׄ                زهٌر .ׄ   مالك                          ׄ   شداد                              ׄ  

 وتٔز " صح١خذ " سٛصٟ ػٕششد  حأال ٠ؼ١ذ لٌٛٙت ٌٍٕتط  ٛفت ِٓ : -5

 مالك .غرور ׄ   غضب شداد                 ׄ             غضب القبٌلةׄ   شماتة الناس                    ׄ  

 ِت ػؼً " ػٕششد ٠شػؾ أْ " شذةدة " أحٖٛ  ٘ٛ : -6

 مٌل قلبه إلٌه وتعلقه به  ׄ          حب شداد لهׄ   رقة زبٌبة معه         ׄ   عطف " شداد علٌه           ׄ  

 سأٜ " ػٕششد " فٟ ع١شٖ ةٌـ١تد حتغٍذ ألٔٗ : -7

ׄ   ٌضٌق ببخل قومهׄ   ال ٌستطٌع أن ٌجهر بحبه      ׄ   ال ٌستطٌع رإٌة عبلة ׄ    األولى والثانٌة .      

 " أِت قٔه ٌـتسط غتفً " لتاً ةٌؼختسد :  -8

 سمٌةׄ    مروة .          ׄ   شٌبوب                         ׄ   عبلة                             ׄ    

 ػٍٝ : لٛي " ػٕششد " أل ١ٗ " ش١خٛث " " ٌُ ٠ىٓ غ١شن ١ٌفؼً رٌه أ٠ٙت ةٌخخ١ض " ٠ذي -9

 شجاعة شٌبوبׄ   غرور عنترة             ׄ   قوة عنترة               ׄ   اندفاع عنترة                  ׄ  

 لتي ػٕششد ػٓ ش١خٛث قٔٗ ٠غ١طش ةٌشػج ػ١ٍٗ ؿ١ٓ : -11

 ٌظلم اللٌلׄ      ٌرى أعداء .            ׄ    ٌرى الفرسان            ׄ   ٌرى الدماء                 ׄ  

 ٠شٜ ش١خٛث أْ ةٌّش، ال ٠خشع ِٓ ةٌذ١ٔت قال حـ : -11

 الطعام والشراب .ׄ       الخمر والنساءׄ   الشراب والنساء                  ׄ   الطعام والنساء             ׄ  

 " ٚأٔٝ ٌه أْ سذسن ِت أؿظ ٚأٔز ٌُ سمتط ِظً ؿخٟ " ٠ذي رٌه ِٓ صفتر ػٕششد ػٍٝ: -12

 عشقه وهٌامه  .ׄ         كرهه لشٌبوبׄ   خوفه وغضبه               ׄ   قوته وشجاعته               ׄ  
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 ِٚٓ صفتر ش١خٛث ػٍٝ : -13

 عطفه وشفقته .  ׄ          كرهه لعبلةׄ   سذاجته وبراءته           ׄ   جموده وقسوته          ׄ  

 ةٔشغً " ػٕششد ػٓ ؿذ٠ض ش١خٛث ألٔٗ عّغ : -14

 صوت الغارةׄ   صرخة مستغٌث .             ׄ   صٌاح الفتٌات            ׄ   غناء عبلة                  ׄ   

 لتي ش١خٛث ٌؼٕششد " ٌمذ آي أِشن قٌٝ ػمذد ال حذ أْ ٔـشتي فٟ ؿٍٙت " ةٌؼمذد ٟ٘ : -15

 حبه لشدادׄ   ضٌقه من أمه .            ׄ   تعلق قلبه بعبلة                 ׄ   ظلم قومه له                 ׄ  

 وتْ ٔص١ج ػٕششد ِٓ ةٌغٕتاُ : -16

 لم ٌكن له نصٌبׄ       ضعف نصٌب الفارس  ׄ   ربع نصٌب الفارس      ׄ   نصف نصٌب الفارس       ׄ  

 وتْ ش١خٛث ٠ّشٍئ وخشة ألٔٗ :   -17

 ابن زبٌبةׄ     ابن شداد .      ׄ   لم ٌولد عبدا             ׄ   أخو عنترة                 ׄ  

 ؿذ٠ض ش١خٛث ػٓ ػخٍذ ٠شغُ حـ : -18

 الحقدׄ     العدائٌة .             ׄ   الواقعٌة           ׄ   الرومانسٌة                  ׄ   

 ةٌمشةس ةٌزٞ سٛصً ق١ٌٗ ػٕششد ؿ١ٓ ٠ؼٛد قٌٝ ةٌـٍذ ٘ٛ :  -19

 ٌعتزل القبٌلةׄ   ٌسؤل عبلة عن أبٌه         ׄ         أبٌهٌسؤل زبٌبة عن ׄ   ٌسؤل شداد عن أبٌه         ׄ  

 :  وً ِّت ٠ٍٟ ِٓ صفز ش١خٛث ِتػذة -21

 شجاع القلبׄ            ٌعتره الرعب عند رإٌته للدماءׄ         سرٌع كالظلٌمׄ               رقٌق القلبׄ  

 (  https://dardery.site/archives/2234ٌٍشذس٠ج ة ٌىششٟٚٔ ٚةٌشأوذ ِٓ ة ػتحتر ةظغػ ػٍٝ ةٌشةحػ    ) 

 ج: من القائل:

 (  )       ٌٓ سغٕط١غ أْ سصشفٕٟ ػٓ ؿخه.  -1

 (  )            أِت أٔه ٌـتسط غتفً.  -2

 (  )      دع ةٌخخض ٚلً ٌٟ ِت سش٠ذ أْ سمٌٛٗ ِفصـت.  -3

 (  https://dardery.site/archives/2234ٌٍشذس٠ج ة ٌىششٟٚٔ ٚةٌشأوذ ِٓ ة ػتحتر ةظغػ ػٍٝ ةٌشةحػ    ) 

  أجب عما ٌلً:ׄ 

 ٔظشد ػٕششد قٌٝ ٔفغٗ وّت سفُٙ ِٓ دسةعذ لصشٗ ؟ ِٚتو١ف وتْ ةٌٕتط ٠ٕظشْٚ قٌٝ ػٕششد  -1

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟ـ ف١ُ وتْ ػٕششد ٠فىش ؟ ٚػالَ أعشمش ةٌشأٞ ػٕذٖ  2

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ـ وتْ ؿج ػخٍذ ٠غ١طش ػٍٝ ػٕششد فٍّترة ٌُ ٠غشط١غ أْ ٠ؼٙش حٗ ؟ ِٚت أطش رٌه فٟ ٔفغٗ؟ 3

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ح١ٓ عخج ةٌظٛسد ةٌشٟ وتٔز سؼصف ح١ٓ ظٍٛع ػٕششد . -4

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 حُ أؿظ ػٕششد ػٕذِت أ خشسٗ أِٗ حأٔٗ ةحٓ شذةد ؟ ِٚترة فؼً ؟  -5

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ؿزس ش١خٛث ػٕششد ؟ ٌّٚترة ؟  ُِ  -6
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