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 & ملخص الفصل

 فً هذا الفصل ٌحاول عنترة معرفة حقٌقة نسبه  

  وفى هذا العٌد ٌلهو الشباب وٌعبث ما … عودة الركب إلى دٌار عبس فً ٌوم احتفالهم بعٌد آلهتهم

بالترحاب إال أنه جلس شاء له العبث . ولكن عنترة ٌنصرف إلى بٌت أمه زبٌبة ، وبالرغم من لقائها له 

غاضباً حزٌناً وال شك أن هذا الغضب وسٌلة ٌلجؤ إلٌها الكاتب لتطوٌر األحداث تطوٌراً طبٌعٌاً . فالغضب 

مدعاة إلى تساإل أمه عن سر غضبه وهو وسٌلة إلٌجاد السبٌل إلى ثورة عنترة على أمه ، لدرجة 

ائسة ، وأنها بائه وأنها أم قفٌصفها بؤنها سبب شالقسوة علٌها لتصدقه القول فٌما ٌتعلق بحقٌقة نسبه ، 

 جنت علٌه إذ ولدته وأنها مراوغة مخادعة.                  

. وٌنفجر الكالم من زبٌبة ، ٌحمل عاطفة الحب البنها بالرغم من قسوته علٌها فً الحوار 

 وٌلقى إلٌها بالسإال الذى ٌقلقه : من أبى ؟ وتجٌبه أنه ابن شداد من صلبه ، ولكنه ٌتمادى فً إهانته

لها محمالً إٌاها وزر عبودٌته ولكنها تستنكر منه ذلك ، كما تستنكر منه قسمه بآلهتهم الصماء ألنها على 

به : ٌها : أنا ابن شداد حقاً ؟وتجوٌشتد الحوار بٌنهما، و ٌسؤلدٌن المسٌح الذى ٌمنع القذف بالولٌد 

 نعم . وقد قلت لك ذلك منذ صغرك .وٌصر عنترة على أن ٌذهب إلى شداد لٌحمله على االعتراف .

. وتسؤله أمه أال ٌفعل ، وتخبره أنها كانت تراوغه حتى ال ٌثور وٌورد نفسه المهالك 

وا على مختطفٌها وخلصوها منهم وتسوق له قصة اختطافها مع أخوٌه ، كٌف أن شداداً وقومه أغار

 وأن شداداً كان أرحم بها من المختطفٌن ، وأنها كانت حرة فً بالدها قبل اختطافها .

 وتهدأ ثائرة عنترة وتخبره بؤن شداداً اعترف ببنوته وهو صغٌر عندما أراد أحد بنى عبس أن ٌنسبه

 إلٌه فقال : إنه ولدى 

علٌها وٌقرر أنه سٌذهب إلٌه، فلعله ٌلحقه بنسبه ، وٌزٌل عنه  وٌعتذر عنترة عن إهانته ألمه وقسوته

 معرة الضٌاع ، فلن أبقى رقٌقا فً عبس وأنا من صلب شداد . 

 لكنه ٌطمئنها ، ثم ٌضع رأسه بٌن كفٌه وجعل ٌتغنى بؤهازٌج شعره ، ، ولكن أمه تنصحه أال ٌفعل

          يولد……  يوذهب مسرعا وأمه تئن قائلة : ولد
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 وصل عنترة إلً ُحلة عبس ؟ ولماذا لم ٌشاركهم حفلهم ؟ ىمت:  (1

ّصل ػٌرشج ْٗم الؼ٘ذ الغٌْٕ الزٕ ذق٘وَ ػثظ فٖ هْعن الذج فٖ شِش سجبة ّلبن ٗرباس ِن ادر باع الؼ٘بذ ًٛبَ لبن جـ : 

 إلٖ شذاد .  ًَغث حٗكي فاسؽ القلة ّ اى هٌرغل تذق٘ق

 إلً أٌن اتجه عنترة بعد عودته ؟  : (2

 اذجَ إلٖ ت٘د أهَ جـ : 

 : كٌف استقبلت زبٌبة عنترة ؟ وكٌف قابلها عنترة ؟ (3

 اعرقثلرَ تال شح ّالرْق الرذٗذ ّالرشد٘ة إال أًَ قاتلِا تغلظَ ّقغْج ّ قذ ًظش إلِ٘ا ًظشج  لِا غعة . جـ : 

 : لماذا قابل عنترة أمه بكل غضب ؟ (4

 ًَٛ  اى ٗشٓ أًِا عثة شقائَ د٘ث ّلذذَ ػثذا ؟جـ : 

 موقف زبٌبة من قول عنترة لها أنت سبب شقائه كله ؟ : ما (5

أًِا دضًد ّتكد ّ قالد : إٔ ٗا ّلذٕ الذث٘بة فبذان ً غبٖ ّلبْ قبذسخ ػلبٖ أى أتبزع د٘باذٖ لكبٖ أُبة لب  الغبؼادج جـ :  

 لثزلرِا ساظ٘ح عؼ٘ذج .

 منه ؟ أمه: صف حال عنترة حٌنما وصل إلً بٌت أمه ؟ وما موقف  (6

 ٗجثِا . لنجلظ ػلٖ فشّج فٖ جاًة الخثاء ّالغعة ٗظِش ػلٖ ّجَِ ، ّػٌذها عألرَ أهَ ػّوا أصاتَ جـ : 

 لعنترة مع كل هذه القسوة ؟  ة: كٌف توددت زبٌب (7

 ، تل ذخثشٍ تكل ها ٗقْلَ القْم ػٌَ . ٖءداّلد ذِذئرَ ّإقٌاػَ تأًَ فاسط ػثظ ّأًِا ال ذخ ٖ ػٌَ شجـ : 

 مروة و سمٌة . و عالم ٌدل ؟: علل : ذهاب زبٌبة إلى  (8

 ـ لؼلِا ذغوغ هي اٛخثاس ها ٗغؼذ ػٌرشج لرٌقلَ إلَ٘ .جـ : 

 ـ ٗذع رل  ػلٔ دة صت٘ثح التٌِا ػٌرشج ّ هذاّلح إسظائَ .    

 : ما الذي جاء ٌسال عنه عنترة أمه زبٌبة ؟  (9

  .جاء ل٘غأع ػي صلرَ ترذاد ُّل ُْ أتٍْ  وا عوغ رل  هٌِا ُّْ صغ٘ش جـ :  

 ؟أمه كما ذكرتها  عنترة مراحل نمو ما - (11

 ـ غ ل صغ٘ش ٗذثْ هشدا ظادكا ٗؼثث تالكالب ّالذوالى ، ٌّٗذفغ  أًَ فرٔ ٗافغ .1جـ : 

 ـ صثٔ ٗجثز فص٘ل الٌاقح  أًَ قػ ٗذاػة فأسا   2     

 ـ فرٔ ِٗض الذشتح  وا ِٗضُا خالَ ّجذٍ 3     
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 ردت علٌه ؟من عنترة ؟ وبما "زبٌبه " : ما  الذي أغضب  (11

أػواهبَ البزٗي ٌٗظبشّى إلِ٘با ػلبٖ أًِبا ّتبزل  ال ٗخرلبع ػبي أت٘بَ شبذاد  ًٛبَهشأج اغعثد ترذج ػٌذها قاع لِا : ٗا جـ : 

 .هجشد خادهح ّأََهح ، ّسدخ ػلَ٘ تأًِا ُٖ الذشج " ذاًا تٌد ه٘جْ " ّل٘غد صت٘ثح اَٛهح 

 :ما حقٌقة زبٌبة و أوالدها ؟ (12

الذبشج هبي تبالد إبْ٘ت٘با ، ّقؼبد فبٖ أعبش قبْم أعباءّا إلِ٘با ّ إلبٔ أّالدُبا ، دربٔ جباء شبذاد ّ ـ ُٖ ذاًا اتٌح ه٘جبْ جـ : 

 خلصِن ّ أدغي إلِ٘ن ،ّ أًجة هٌِا ػٌرشج .

 : علل : كراهٌة زبٌبة لقوم عبس .. (13

 ـ لجِلِن ّقغْذِن ّػرُْن بن أًِن ٗؼثذّى اٛصٌام .جـ : 

 عنترة ؟ : ما الحقائق التً اعترفت بها " تانا ": البنها (14

 .أى اعوِا " ذاًا تٌد ه٘جْ " ّل٘غد صت٘ثَّأًِا  اًد دشج هي الذثرح .  -1جـ : 

 . أًِا ذكشٍ قْهَ ّجِلِن ّ ثشٗائِن -2     

 أًِا ذذة دٌِٗا الوغ٘ذٖ ، ّ ذكشٍ دٗي ّأصٌام قْهَ . -3     

 . أًَ اتي شذاد دقا   -4      

 لماذا تعجب عنترة بعد أن عرف الحقٌقة ؟ : (15

ٗغأع فٖ ذؼجة " أأ ْى اتٌبَ ّٗثؼبذًٖ ؟ أأ بْى ّلبذٍ ّٗجؼلٌبٖ ػثبذا ّٗشظبٔ لبٔ أى أ بْى تب٘ي الٌباط رلب٘ال ؟ إًٌبٖ جـ : 

 .أغؼي أػذاء ػثظ ّأدافغ ػٌِن ، ّأذكثش أى أقاعن أدذا  هٌِن فٔ غٌ٘وح ، ّهغ رل  ٗغوًٌْٖ ػثذا ّأًا اتي شذاد

 : ما الذي قرره عنترة وأقسم علً فعله بعدما عرف الحقٌقة ؟  (16

 ٔقشس أى ٗذول ّالذٍ شذاد ػلٖ االػرشاف تَ ، ّأقغن ػلٖ أى ٗغلة اٛهْاع ّٗقطغ الطشق ّٗقاذل شبذاد ّقْهبَ دربجـ : 

 ٗوْخ ُّْ ٗقاذل إى لن ٗؼرشف تَ شذاد . 

 : كٌف أصبحت " تانا " الحرة " زبٌبة " األمة ؟  (17

هشأج دثر٘ح دشج ، ّلكي تؼط اللصبْ  اخرط ُْبا ّّلبذِٗا " شب٘ثْب " ّ " جشٗبش " ّ ن٘بش هبي ا" ذاًا "   اًدجـ : 

 باى ٗوبْخ هبٌِن الكن٘بش ف٘شهبًِْن ػلبٖ  ٔالٌغاء ّاٛغ اع ، ّ اًْا ٗؼاهلًِْن تقغْج ّٗلقْى إلِ٘ن ت عالخ الطؼبام ، درب

   .جاًثٖ الطشٗق

ُّبزٍ  شتٌائِبا هلب  شبذاد ًِٛبن ّقؼبْا فبٖ اٛعبأأذٖ شذاد ّقْهَ ّقاذلْا اللصْ  ّقعْا ػلِ٘ن ّأصثذد ُبٖ ّ ٔدر -

 ػادج الؼشب ، ّقذ د ظد الجو٘ل لرذاد ًَٛ أ شهِا ّأًجة هٌِا ػٌرشج ُٖ 

 : علل: مكانة شداد فً قلب زبٌبة . (18

 ، ّ أدغي إلِ٘ن ّ أًجة هٌِا ػٌرشج .ـ  ًَٛ خلصِا ُٖ ّ ّلذِٗا ) ش٘ثْب ّ جشٗش (  هي اٛعش جـ : 
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 : كٌف طمؤن عنترة أمه ؟ (19

ـ أًببَ عببْف ٗكببْى لٌ٘ببا  خاظببؼا  فببٖ القببْع لرببذاد ، ّ لببي ٗرببرذ ػل٘ببَ فببٖ الكببالم ، ّ إرا لببن ٗؼرببشف تببَ عبب٘زُة إلببٔ جببـ : 

 الصذشاء ّ لي ٗؼْد درٔ ٌٗاع دشٗرَ .

 : لماذا قصت زبٌبة موقف شداد معها هً و أوالدها ؟ (21

 قق قلة ػٌرشج ػلٔ شذاد ّ ذظِش فعلَ ػلِ٘ا ّ هكاًرَ ػٌذُا .ـ لرشجـ : 

 : لماذا خافت من مواجهة عنترة ألبٌه شداد ؟ (21

ٗقثل الزع أّ العبؼع ّلبْ ذْاجِبا الًرِبد الوْاجِبح تِبالن أدبذُوا ، ُّبٖ ذذثِوبا ّال ال  ػٌ٘ذ هركثش هٌِوا ٛى  الجـ : 

 ذشض ت قذ أدذُوا .   

 استقر ؟ ًءوعلً أي ش : ما حال عنترة بعد سماع هذه الحقائق من أمه ؟       (22

ُذأخ بْسذَ ّغلة هي  أهَ الغواح ّالؼ ْ  ، ّاعبرقش ػلبٖ أال ٗشظبٖ تبأى ٗكبْى ػثبذا  ُّبْ هبي صبلة عب٘ذ ػبثظ جـ : 

 .الػرشاف تَ ٗطلة هٌَ اّقشس الزُاب إلَ٘ 

 : لماذا كانت زبٌبة مصرة على أن شدادا لن ٌجٌب طلب عنترة مع أنها ذكرت له بؤنه أبوه ؟  (23

 ًظشا  للرقال٘ذ الؼشت٘ح الرٖ  اًد عائذج فٖ الجاُل٘ح ّالرٖ ذوٌغ شذادا  هي االػرشاف تثٌْذَ لؼٌرشج . جـ : 

 : صف حال زبٌبة عندما خرج عنترة من عندها وهو متجه إلى شداد . (24

 د هرِالكح ذٌظش إلٔ أػقاتَ ُّٖ ذرْجغ قائلح : " ّلذٕ ، ّلذٕ " .عقط جـ : 

 

 على الفصل الثالث تدريبات

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

 ( )           ّافقد ػْدج ػٌرشج إلٔ الذلح ْٗم الؼ٘ذ الغٌْٕ الرٖ ذق٘وَ القث٘لح لٚلِح. .1

 ( )       ػٌرشج تالرْجَ إلٔ هكاى االدر اعأعشع  .2

 ( )    .      أعشع ػٌرشج ترذ٘ح أهَ تؼذ ػْدذَ .3

 (   )  اى ػٌرشج ٗشٓ فٖ  ً غَ تأًَ ال ٗضٗذ ػلٔ أًَ ػثذ ال ٗرثغٔ لَ إال أى ٗقْم ػلٔ خذهح عادذَ .4

 ( )   0ػلٔ فشّج ّالغعة ٗثذّ فٔ هؼالن ّجَِ فٖ جاًة الخثاء  جلظ  .5

 ( )        توؼشفح عثة غعة ػٌرشج. لن ذِرن صت٘ثح .6

 ( )     ػٌرشج ٗؼرثش أهَ عثة شقائَ ًِٛا أذد تَ ل٘كْى ػثذا .7



  

 

)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ذاٗلْط 6

 ذاٗلْط

 للتواصل واتس 01156008819

" ٗقصذ ػٌرشج ٌُا اٛ ارٗة لغد أدرول أى أػ٘ش تؼذ الْ٘م فٔ دً٘ا ذذ٘ػ تٔ فِ٘ا ُزٍ اٛ ارٗة" .8

 ( )          الورؼلقح تذققح ًغثَ؟

 ( )   أهِا  سغثح فٖ الرقشب إلِ٘ا اًد صت٘ثح ذزُة إلٔ ػثلح ّذخذهِا ّذخذم  .9

 ( ) هوا ٗذضى صت٘ثح أى ػٌرشج ٌٗظش إلِ٘ا  ػلٔ أًِا أهح  وا ٌٗظش إلِ٘ا  أتٍْ ّأػواهَ  .10

 ( )      ّلذخ صت٘ثح أهح ّ اى اعوِا ذاًا اتٌح ه٘جْ. .11

 ( )        . اًد صت٘ثح ػلٔ دٗي الغ٘ذ الوغ٘خ .12

 ( )      ّلذخ صت٘ثح لرذاد غ ل٘ي ُوا ػٌرشج ّش٘ثْب .13

 ( )    الزٕ أًقز صت٘ثح هي اللصْ  ُْ شذاد ّجواػح هي ػثظ .14

 ( )   اًد صت٘ثح ذشاّؽ ػٌرشج ّال ذذذبَ ػي أتَ٘ شذاد خْفا أى ٗثطش تِا شذاد .15

 ( )     الصالد صت٘ثح ذكشٍ شذاد ًَٛ اذخز هي أتٌائِا ػث٘ذا لَ .16

 ( )      أقغن ػٌرشج ػلٔ أى ٗذول أتاٍ ػلٔ االػرشاف تَ  . .17

 ( )   زبٌبة من مواجهة عنترة لشداد خوفها على ابنها عنترة فقط. سبب خوف .18

 ( ) ػلٔ ٗذ شذاد  ׄ  درن -ذشٓ صت٘ثح أى هْاجِح ػٌرشج لرذاد عركْى عثة ُالن ػٌرشج .19

 ( )             طمؤن عنترة زبٌبة بؤنه سٌخضع له بالقول حتى ٌلٌن ولن ٌثٌر قلبه. .21

 ( ) ػثظ ػثذا إرا سفط أتٍْ االػرشاف تَ.قشس ػٌرشج أى ٗشظٔ تالؼثْدٗح ّٗذ٘ا ت٘ي  .21

 ( )       األمل ٌحدو عنترة فً أن ٌعترف به شداد .22

 ( )   اػرشف شذاد تؼٌرشج ُّْ غ ال تؼذ أى داّع أدذ تٌٖ ػثظ أى ٗذػَ٘ .23

 ( )   الى قلة ػٌرشج ػلٔ شذاد تؼذ أى عوغ قصح صت٘ثح ػي تشٍ تِا ّتأتٌائِا .24

 ( )    ألنه ٌشك فً نسبه. ترى زبٌبة أن شداد لن ٌعترف بعنترة .25

 ( https://dardery.site/archives/2376للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرأ ذ هي اإلجاتاخ اظغػ ػلٔ الشاتػ    ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : ׄ   

 ٗقام فٖ شِش :ػاد ػٌرشج إلٔ الذلح ْٗم الؼ٘ذ الغٌْٕ الزٕ  -1

 المحرم  ׄ   رمضان                             ׄ         رجب                     ׄ     ذي الحجة ׄ  

 لن ٗزُة ػٌرشج إلٔ الذ ل ػٌذ ػْدذَ هثاششج تغثة :  -2

 لم ٌسمح له سٌده  ׄ            كان متعبا ׄ   لم ٌكن خالً القلب        ׄ   لم ٌستطع الذهاب              ׄ  

 ٗشٓ ػٌرشج أى عثة شقائَ ُْ : -4

 عبلة   ׄ           جحود قومه ׄ   أمه زبٌبة               ׄ   أبوه شداد                               ׄ  
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)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ذاٗلْط 7

 ذاٗلْط

 للتواصل واتس 01156008819

  اًد صت٘ثح عثة شقاء ػٌرشج ًِٛا : -5

 تكذب علٌه ׄ     تخدم عبلة وسمٌة . ׄ   ولدته عبدا               ׄ   لم تخبره الحقٌقة                ׄ  

 " لقذ ػقود الٌغاء أى ٗلذى هنل  " الؼثاسج ذذع ػلٔ : -6

 حرٌة عنترة .ׄ   عبودٌة عنترة                  ׄ                سواد عنترة ׄ   مكانة عنترة                ׄ  

 لـ : ّأهِا   اًد صت٘ثح ذزُة إلٔ ّػثلح -7

 طاعة لساداتها .  ׄ     تساعدهن  ׄ   تحمل له كلمة طٌبة           ׄ   تحمل له أخبارهن               ׄ  

 " غالوا ذثغود لوي أهقرِن ....  " قالرِا صت٘ثح ػي : -8

 قوم عنترة ׄ   عبلة وعمرو .  ׄ   مروة وسمٌة                      ׄ   شداد ومالك                    ׄ   

 االعن الذق٘قٖ لـ " صت٘ثح " ُْ : -9

 نانا .ׄ                      مارٌا ׄ   دانا                 ׄ   تانا                                       ׄ  

 دٗاًح " صت٘ثح " الذق٘ق٘ح  ُٖ : -10

 المجوسٌة .ׄ             الٌهودٌة ׄ   الوثنٌة                    ׄ   المسٌحٌة                             ׄ  

 أقغن " ػٌرشج " أى ٗجثش " شذادا " ػلٔ االػرشاف تَ ّإال : -11

 ٌقتل نفسه ׄ    .  ٌقتلهׄ   ٌعربد فً األرض            ׄ   ٌتسول فً األرض                  ׄ  

  اًد " صت٘ثح " ذشاّؽ " ػٌرشج " تغثة : -12

  الثانٌة والثالثة ׄ   خوفها على " شداد "    ׄ   خوفها على " عنترة "    ׄ    خوفها على نفسها ׄ  

 إخْج " ػٌرشج " ٛهَ : -13

 أربعة إخوة ׄ    ثالثة إخوة   .  ׄ   أخوان              ׄ   أخ واحد                             ׄ  

 أخثشخ " صت٘ثح " " ػٌرشج " أى " شذادا " اػرشف تَ د٘ي : -14

 صار فارس عبس ׄ       علم أن عبلة تحبهׄ   أسره بعض الغزاة       ׄ   طمع بعض بنً عبس فٌه     ׄ  

 أدظ ػٌرشج تؼذ عواع قصح أهَ الذق٘ق٘ح ًذْ شذاد تـ  : -15

 الغضب والكراهٌة ׄ   الكراهٌة والحقد علٌه .  ׄ   القسوة والنفور منه     ׄ   العطف والمٌل نحوه       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2376للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرأ ذ هي اإلجاتاخ اظغػ ػلٔ الشاتػ    ) 

 ج: من القائل:

 (  )      ّلغد اًكش أًَ ػضٗض ػلٖ.  -1

 (  )     إى قلثٖ ٗروضق ّالغ٘ظ ٗر جش تٖ. -2

 (  )    أهقد ُزٍ اٙلِح الصواء الرٖ ٗقغوْى تِا.  -3

 (  )      لقذ ػقن الٌغاء أى ٗلذى هنل .  -4

 ( https://dardery.site/archives/2376للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرأ ذ هي اإلجاتاخ اظغػ ػلٔ الشاتػ    ) 

 

https://dardery.site/archives/2376
https://dardery.site/archives/2376


  

 

)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ذاٗلْط 8

 ذاٗلْط

 للتواصل واتس 01156008819

 ٌلً:أجب عما ׄ  

 لوارا اذجَ ػٌرشج إلٔ ت٘د أهَ ّلن ٗرجَ إلٔ هْظغ الذ ل ؟ -1

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

 

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

  ٘ع اعرقثلد صت٘ثح اتٌِا ؟ ّ ٘ع  اى دالَ هؼِا ؟ - 2

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

 

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

 اخرل د ًظشج ػٌرشج إلٔ أهَ ػي ًظشذِا إلٔ ً غِا . ّظخ رل  . -3

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

 

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

 .دلل ػلٔ ّفاء صت٘ثح ّ شم أصلِا توا ٗؤ ذ أًِا دشج  -4

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

 

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

 لوارا  اًد صت٘ثح ذرجغظ ػٌذ ػثلح ّعو٘ح ؟ ّتن سدَّ ػٌرشج ؟ -5

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

 

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

 ـ ها الزٕ ػضم ػلَ٘ ػٌرشج تؼذ عواع الذق٘قح هي أهَ ؟ ّلوارا دزسذَ أهَ ؟ 6

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

 

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

 ى شذاد ٌٗكش تٌْذَ لؼٌرشج ؟لوارا  ا  -7

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

 ـ قشس ػٌرشج أى ْٗاجَ أتاٍ ، فوا هْقع اٛم ؟ ّتن غوأًِا ػٌرشج ؟ 8

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

 لوارا سفعد صت٘ثح أى ْٗاجَ ػٌرشج شذادا  ؟ -9

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

 ذذذبد صت٘ثح دذٗنا  أالى قلة ػٌرشج ػلٔ شذاد . ف٘ن ذذذبد ؟ -10

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

 ( https://dardery.site/archives/2376للرذسٗة اإللكرشًّٖ ّالرأ ذ هي اإلجاتاخ اظغػ ػلٔ الشاتػ    ) 
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