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 & ملخص الفصل

 وم ٌبراحا فى ظاهر النجع لٌحتفلوا ب ًهذا فصل ٌعرض صورة جذابة لمنظر القمر حٌث انتحى أهل الح

 وقد خرج عنترة من بٌت أمه بعد أن اعترفت له بأنه ابن شداد .…. مناة 

   ، واقترب عنترة من مكان الحفل ، وقد خطرت له صورة عبلة وخٌل إلٌه أنه ٌسمع صوت غنائها

 ى آالمه وأحزانه .وال ٌخطر ببالها أنه وحده ٌناج ٌنوٌتساءل مستنكرا أن تكون عبلة مع الاله

  ن حول نار لها ، والشباب ٌدعونه لمجالستهم حتى طوتسوقه قدماه إلى موضع الزحام وقد تحلقت كل ب

وٌعرض علٌنا الكاتب صورة لما ٌحدث فى مثل هذا الٌوم من ، اقترب من سرادق الملك زهٌر بن جذٌمة 

 شراب الخمر وتبارى الفرسان ، وتناشد األشعار .

  ترة عن كل شًء وٌتساءل فى نفسه عن سبب ذهابه إلى هذا الحشد أهى صورة عبلة أم وٌعرض عن

 ؟ أباه فٌواجههٌلقى  ًضٌق صدره ؟  أم األمل ف

   وخجلت وكفت عن فتالقت عٌناهما وتبسمت عبلة  ،وٌمشى على غٌر هدى حتى ٌرى نفسه أمام عبلة

 .، وصمت الجمٌع ، ولكنه تركها واندفع نحو سرادق الملك زهٌر ، وحٌا الملك الغناء

  للجلوس فٌحتك به عمارة بن زٌاد وٌكاد السالح أن ٌكون الحكم ،وٌختلط الحابل  اال ٌجد عنترة مكان

 بالنابل ، وٌأتى شداد فٌأخذ بٌده ، وٌخرج به بعد أن تفرق الجمٌع . )

   وٌدور بٌنهما حوار ٌحاول عنترة خالله أن  ، شداد ًٌجلس عنترة عند قدموعند شعب من الوادى

ٌنزع من شداد ما ٌؤٌد قول أمه من أن شداد أبوه ، وٌحاول شداد أن ٌهرب منه بأنه ٌعامله معاملة خاصة 

 وهو ٌدافع عنه وٌجلسه فى مجلسه وٌأخذ رأٌه فى  أموره الجلٌلة .، تتساوى ومعاملة األب ابنه 

  عنترة صمم على أن ٌخلع رداء العبد عن نفسه ..... فمازال به حتى اعترف بأنه أبوه ، وأنه ال  ولكن

ٌستطٌع أن ٌلحقه به خوفا من المعرة ومعارضة القبٌلة له .... وٌثور عنترة فهو صاحب قضٌة حرٌته 

قوم بما ٌقوم به العبٌد ، ومعاملته كإنسان حر، وٌنتهى األمر بٌنهما بذهاب عنترة إلى البرٌة معتزال القوم لٌ

 ولن ٌشاركهم الغزو أو الدفاع عن القبٌلة .
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 أٌن اجتمعت عبس ؟  (1

  .اعزّؼذ ػجظ فٟ اٌجشاػ اٌٛاعغ اٌزٞ رؼٛدد أْ رم١ُ ف١ٙب اؽزفبالرٙب عـ : 

 : لماذا خرج القوم من قبٌلة عبس إلى البراح الواسع ؟  (2

 ؽزٝ ٠ؾزفٍٛا ث١َٛ ِٕبح ػٍٝ غش٠مزُٙ ٚػبدرُٙ وً ػبَ .  عـ : 

 : لماذا ذهب عنترة إلً أرض البراح ؟  (3

 ٔغجخ ئ١ٌٗ ١ٌٚغجشٖ ػٍٟ االػزشاف ثٗ . خٌُ ٠ز٘ت ١ٌؾبسن اٌمَٛ اؽزفبٌُٙ ٌٚىٕٗ ر٘ت ١ٌٍزمٟ ؽذاد ف١غأٌٗ ػٓ ؽم١معـ : 

 : بماذا أحس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟ (4

 ٕ٘بن ظغخ ٠ؾٍّٙب ئ١ٌٗ إٌغ١ُ وأٔٗ ٌُ ٠ؾب٘ذ ِضٍٙب ِٓ لجً .أؽظ ثأْ عـ : 

 : ما التساؤالت التً دارت فً رأس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟ (5

 ِٓ ؽضْ ٚأٌُ . ٠مبعٟوبٔذ اٌزغبؤالد ؽٛي ٚعٛد ػجٍخ فٟ ٘زا اٌؾفً رغٕٟ ٚرشلص ٚال رٙزُ ثّب عـ : 

 : ماذا فعل الفرسان عندما شاهدوا عنترة ؟ (6

 رٟ . اأعشع اٌفشعبْ ٠زغبثمْٛ ئ١ٌٗ ٠ٚزغبرثٛٔٗ ١ٌغٍظ ِؼُٙ ، ٌٚىٕٗ سفط ٚلبي ٌُٙ : عأػٛد ئ١ٌىُ ثؼذ رؾ١خ عبدعـ : 

 : ما الذي وجده عنترة فً مكان االحتفال ؟  (7

 الؽظ فز١بد ػجظ أِبَ اٌغشادق ٚ٘ٓ ٠شلصٓ ٠ٚغ١ٕٓعـ : 

 : كٌف كان حال عنترة عندما رأي عبلة ؟  (8

 .أوً ٘إالء ٠ٕظشْٚ ئ١ٌٙب " " ٚلبي ٌٕفغٗ :  غعت ػٕزشح ثؾذحعـ : 

 : صف شعور عبلة عندما رأت عنترة فً االحتفال . (9

 رجغّذ ػجٍخ ػٕذِب سأد ػٕزشح ِبصالً فٟ اٌؾفً صُ ِبٌذ ثشأعٙب فٟ خغً صُ عىزذ ػٓ اٌغٕبء .عـ : 

 : وجد عنترة أن عالم االحتفال بعٌد عن عالمه النفسً . وضح ذلك .  (11

 ػٕزشح ٠شٜ أْ ػبٌُ االؽزفبي ػبٌُ ٠ّٛط فٟ ِشػ اٌؼ١ذ ٌٖٚٙٛ ٚثٙغزٗ ث١ٓ أغبٟٔ فز١بد ػجظ ٚسلصٙٓ . عـ : 

 أِب ػبٌُ ػٕزشح إٌفغٟ : فٙٛ ػبٌُ ٍِئ ثبٌَّٙٛ ٚاألؽضاْ ٚاٌغخػ ػٍٝ لِٛٗ . -   

 زٌمة ؟ ج: صف سرادق الملك زهٌر بن  (11

ؽهشاف ِهٓ وهً ِىهبْ ، ٠ٚ هٛف ٚاأل فشٚػ ٚػ١ٍهٗ اٌٛعهب ذ ، ٚؽٌٛهٗ اٌغهبدح ِوبْ اٌٍّه عبٌغبً ػٍٟ رخذ ِٕصٛة عـ : 

 اٌؼج١ذ ثىئٛط ِٓ فعخ ٠صجْٛ ف١ٙب ِٓ خّش اٌؾبَ ٚاٌؼشاق . 

 : ما الحرج الذي وقع فٌه عنترة ؟  (12

 ٚلغ ػٕزشح فٟ اٌؾشط ػٕذِب ر٘ت ئٌٟ عشادق اٌٍّه " ص١٘ش " ٌُٚ ٠غذ ٌٗ ِىبٔبً . عـ : 
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 : " أال تجد لك مكاناً ٌا عنترة " ؟ من القائل لهذه العبارة ؟ وما أثره فً نفس عنترة ؟  (13

اٌمب ً ٘ٛ : ػّبسح ثٓ ص٠بد ، أصش ٘زٖ اٌؼجبسح فٟ ٔفظ ػٕزشح : عؼٍـــذ ػٕزشح ٠ٕظش ئٌٝ ػّهبسح فهٟ عهخش٠خ لهب الً ٌهٗ عـ : 

ٛاس ث١ٕٙهب ٚلهشة أْ ٠ٍزؾّهب ثبٌغهالػ ئال أْ وجهبس اٌمهَٛ فٟ ؽمذ : ٌٛ أٔصفذ ٌمّــذ ٌٟ ِٓ ِىبٔه ٠ب ػّهبسح . صهُ اؽهزذ اٌؾه

 رذخٍٛا ٚفعٛا االؽزجـبن ٚوبٔذ إٌز١غخ أْ أفط االؽزفـبي . 

 : " لو أنصفت لقمت لً من مكانك ٌا عمارة " على أي شًء اعتمد عنترة فً ذلك ؟ (14

ذٖ ػٍهٝ االػزهشاف ثجٕٛرهٗ وّهب أٔهٗ اػزّذ ػٕزشح فٟ رٌه ػٍٝ ؽغبػزٗ إٌبدسح فٟ ػجظ ٚػٍهٝ ِؾبٌٚهخ أْ ٠غجهش ٚاٌهعـ :  

 ؽبِٟ ؽّٝ ػجظ ٚاٌّذافـغ األٚي ػٕٙـب . 

 : ما نتٌجة االصطدام بٌن " عنترة " و " عمارة " ؟ (15

 ػىش اٌؾغبس ػٍٟ إٌبط فشؽخ اٌؼ١ذ ، ٚأصشفٛا ئٌٟ ِٕبصٌُٙ .عـ : 

 الذي قاله شداد لعنترة عندما اتجه به إلى ِشعب من شعاب الوادي ؟ وماذا كان رد عنترة علٌه ؟  ما (16

عـــ  : لبي ٌٗ ؽــذاد : أعئذ ٠ب ػٕزشح ػّذاً ٌزفغذ ػ١ٍٕب ١ٌٍزٕب ؟ لبي ٌٗ ػٕزشح : أرٍِٕٟٛ ٠هب عه١ذٞ ػٍهٝ ِهب وهبْ ٠ٕجغهٟ أْ 

 رٍَٛ ػ١ٍٗ غ١شٞ ؟ 

 : كٌف بدأ عنترة حدٌثه مع شداد ؟ (17

ط ػجظ ٚؽه١خٙب ٚأٔهذ ِهالر اٌخهب ط ِٚ ؼهُ اٌغهب غ بسثذأ ػٕزشح ٠ؼذد صفبد ؽذاد فٟ سفك ١ٌٚٓ ، فمبي ٌٗ : أٔذ فعـ : 

 .......... صُ أخجشٖ ثؾذ٠ش أِٗ ثأٔٗ اثٓ ؽذاد .

 : بماذا رّد شداد علٌه ؟ (18

ؽبٚي ؽذاد اٌزٙشة ٚلبي ٌٗ : أٌغذ أػ ١ه ِب ٠ؼ ٟ األة الثٕٗ ، ٚأدخٍه ث١زٟ ٚأعٍغه فٟ ِغٍغٟ ٚأػبٍِهه أفعهً عـ : 

 ِّب أػبًِ ثٗ اٌؼج١ذ . 

 : عّم سأل عنترة شداد ؟ وماذا كانت إجابة شداد ؟  (19

ِشاٚغخ ٚ٘شٚثبً ِٓ اإلعبثهخ عأٌٗ ػٓ ؽم١مخ أِشٖ ً٘ ٘ٛ ػجذٖ أَ اثٕٗ ؟ ئال أْ ئعبثخ ؽذاد ٌُ رىٓ صش٠ؾخ ثً وبٔذ  عـ : 

 ؽ١ش لبي ٌٗ ئْ ٠ؼبٍِٗ ِؼبٍِخ ؽغٕخ ٠ٚؼ ١ٗ وً ِب ٠ش٠ــذ .

 : ما مظاهر أفضال شداد على عنترة ؟ ولم ذكرها شداد لعنترة ؟  (21

أٔٗ وبْ ٠ىشَ ِىبٔزٗ ٠ٚذخٍٗ ث١زٗ ٠ٚغٍغٗ ِؼٗ ٠ٚشوت ِؼٗ ٠ٕٚبع١هٗ ٠ٚهذػٖٛ ٌؾّب٠زهٗ ٠ٕٚصهشٖ ئرا وٍهُ ٠ٚشفهغ ػٕهٗ  عـ : 

 لذ روش٘ب ؽذاد ٌؼٕزشح ؽزٝ ٠جؼذٖ ػٓ اٌمع١خ األعبع١خ ٚ٘ٝ االػزشاف ثٗ .اٌظٍُ . ٚ

 : بم هدد " عنترة " " شداد " ؟  (21

٘ذدٖ ثأٔٗ ئْ ٌُ ٠ؼزشف ثٗ فغٛف ٠عغ اٌغ١ط فٟ صذسٖ ٠ٚمزً ٔفغٗ أٚ ٠عشة فٟ األسض فال ٠ؼهشف إٌهبط ِىبٔهٗ عـ : 

 أٚ ١ٙ٠ظ فٟ إٌبط ف١مزٍُٙ ٠ٚشػجُٙ .
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 علً " شداد " ؟ : ما أثر تهدٌد عنترة (22

٠مهٛي : أسؽٕهٟ ٠هب عه١ذٞ ِهٓ ٘هٛ ػٕزهشح صهذسٖ ٚففهزؼ ألغُ أٔٗ ٌُ ٠صجش ػٍٟ أؽذ صجشٖ ػٍٟ ػٕزشح ٚ٘ذدٖ ثمزٍٗ ، عـ : 

 اٌؼجٛد٠خ . 

 : لماذا قرر عنترة أن ٌظل عبداً ؟  (23

ً ئػالْ أثٛرٗ ٌٗ ؽزٝ ٠شظٝ لِٛٗ . عـ :    ألْ ؽذاداً أعَّ

 : ماذا طلب شداد من عنترة ؟  (24

 غٍت ِٕٗ أْ ٠زش٠ش فٟ غٍجٗ ؽزٝ ٠ؾًّ اٌمَٛ ػٍٝ االػزشاف ثجٕٛرٗ . عـ :  

 : ما الذي كان ٌخشاه شداد إذا ما اعترف بأبوته لعنترة ؟  (25

 وبْ ٠خؾٝ أْ ٠زّٙٗ لِٛٗ ثأٔٗ أٌؾك ثُٙ اٌّؼـشح .  عـ : 

 : ما الذي فعله عنترة عندما علم أن والده ٌخشى قومه ؟  (26

 عمػ ئٌٝ لذِٟ أث١ٗ فغأح فمجٍّٙب ٚٔٙط ِغشػبً لب الً ٌٗ : أٔب ئرْ ػٕزشح اٌؼجذ ئٌٝ أْ ٠شظٝ ٘إالء " عـ :  

 : ما الذي قرره عنترة فً نهاٌة األمر ؟  (27

لشس ػٕزشح اػزضاي لِٛٗ ِٚغبٌغُٙ ، ٚأْ ٠فؼً أفؼبي اٌؼج١ذ ِٓ سػٟ ٌإلثً ٚؽٍجٙب ٚئثؼبد  اٌهز بة ػٕٙهب ، ٚأال ٠مبرهً عـ : 

 ؽشف وج١ش ٌألؽشاس فمػ ؽك اٌّؾبسوخ ف١ٗ .. أِب اٌمزبي ٚاٌذفبع ػٓ اٌمج١ٍخ فٙٛ ٠ذافغ ػٓ لج١ٍزٗ ألٔٗ ػجذ  ِؼُٙ ٚال

 على الفصل الرابع تدريبات

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

 

 ( )   وبٔذ اٌؾٍخ خب١ٌخ ئال ِٓ ػغب ض اإلِبء ٚاٌعؼبف ِٓ اٌشعبي ٚإٌغبء  .1

 ( ) خشعذ لج١ٍخ ػجظ ئٌٝ اٌجشاػ اٌفغ١ؼ العزمجبي ػٕزشح ٚاٌشوت اٌؼب ذ ِٓ ٘ٛاصْ .2

 ( )  .    خشط ػٕزشح ِٓ ث١ذ أِٗ ِزٛعٙب ٌٍؾٍخ ٌالؽزفبي ِغ اٌمَٛ ثبٌؼ١ذ .3

 ( )    ف١ شة ٌٙب لٍجٗ.وبٔذ أصٛاد اٌغٕبء ٚاٌص١بػ رصً ئٌٝ ػٕزشح  .4

 ( )   خ شد ٌٗ صٛسح ػجٍخ ٚؽؼش وأٔٗ ٠غّغ غٕبء٘ب فبصدادد عؼبدرٗ ثبٌؼ١ذ  .5

 ( )   ٚصً ػٕزشح ئٌٝ اٌجشاػ اٌفغ١ؼ فمصذ عشادق اٌٍٍّه ص١٘ش ٌزؾ١زٗ. .6

 ( ) وبْ ػٕزشح  ٠جغٟ ِٓ ر٘بثٗ ِؾبسوخ اٌمَٛ فٟ اٌؾشاة ِٚجبساح اٌفشعبْ ٚئٔؾبد اٌؾؼش. .7

 ( ) فٟ اٌجشاػ ػٍٝ ١٘ئخ ؽٍمبد  وً ِٕٙب ٠ّضً ث ٓ ِٓ ث ْٛ اٌمج١ٍخ  وبْ اٌمَٛ ِغزّؼ١ٓ .8

 ( )   وبْ اٌٍّه ص١٘ش ٠غٍظ ػٍٝ رخذ فشػ ثبٌّٕبسق داخً عشادق ػظ١ُ.  .9
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 ( )    ٌّؼ ػٕزشح ػجٍخ رغٕٟ ِغ فز١بد ػجظ ثبٌمشة ِٓ اٌغشادق.    .11

 ( )      اثزغّذ ػجٍخ ٌؼٕزشح ػٕذِب سأرٗ فبثزغُ ٌٙب. . .11

 ( )    ح ٌٕفغٗ ِٛظؼب ٠غٍظ ف١ٗ فٟ ِغٍظ اٌٍّه ص١٘ش.ٌُ ٠غذ ػٕزش .12

 (   " لصذ ثٙب ػّبسح ئ٘بٔخ ػٕزشح ثىٛٔٗ ػجذا ال ِىبْ ٌٗ ث١ٓ األؽشاس)أال رغذ ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزشح ؟ " .13

 ( )      أدسن ػٕزشح اٌّغضٜ ِٓ ٚساء والَ ػّبسح فغعت. .14

 (    ")رش٠ش ٠ب ػٕزشح ٠ٚؾه ٠ب ػٕزشح رٛلط ػٕزشح ػٓ لزبي ػّبسح ثؼذِب عّغ صٛد اٌٍّه ص١٘ش " .15

 ( )   خشط ػٕزشح ثصؾجخ ؽذاد ٚػبد اٌمَٛ ٌّب وبٔٛا ف١ٗ ِٓ اٌؾشة ٚاٌغٕبء. .16

 ( )      الَ ؽذاد ػٕزشح ػٍٝ ئفغبدٖ فشؽخ اٌمَٛ ثبٌؼ١ذ  .  .17

 ( )  اٌمٛي اٌزٞ عّؼٗ ػٕزشح ِٓ أِٗ ٌُٚ ٠غّؼٗ ِٓ ؽذاد  ٘ٛ أْ ؽذاد أثٖٛ.  .18

 (    ٘ٛ غفً أٔب أثبٖ ؽذاد ثبٌىجش٠بء  ٠ّأل ٔفغٗ ٚاٌمٛح رغشٞ فٟ ػشٚلٗ.)ؽؼش ػٕزشح ػٕذِب ػٍُ  ٚ .19

 ( )    ؽبٚي ؽذاد ِشاٚغخ ػٕزشح ٚػذَ االػزشاف ثأثٛرٗ.            .21

 ( )     غعت ؽذاد ِٓ ػٕزشح ػٕذِب لشْ ث١ٓ اعّٗ ٚاٌشق. .21

 ( )  غٍت ػٕزشح ِٓ ؽذاد ئؽذٜ خصٍز١ٓ ئِب أْ ٠ؼزشف ثٗ ٚئِب أْ ٠ٕىش ثٕٛرٗ. .22

 ( )    أِغه ؽذاد ثّمجط ع١فٗ فأعشع ػٕزشح ئٌٝ اٌذفبع ػٓ ٔفغٗ. .23

 ( )   اػزشف ؽذاد ثأثٛرٗ ٌؼٕزشح ٌٚىٕٗ ػبعض ػٓ ئػالْ رٌه ػٍٝ اٌّأل .24

 ( لشس ػٕزشح اػزضاي لِٛٗ ٚاٌز٘بة ٚعػ اٌؼج١ذ ٌشػٟ األغٕبَ  ٚ ؽٍت ا١ٌٕبق ٌشفعُٙ أْ ٠ٕزغت ئ١ٌُٙ.) .25

 (  https://dardery.site/archives/2381ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلعبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : ׄ 

 خشعذ ؽٍخ ػجظ وٍٙب ئٌٝ اٌجشاػ ١ٌؾزفٍٛا ثبٌؼ١ذ ِبػذا : -1

 العجائز والشٌوخ.ׄ          العبٌد والجواريׄ   األمراء والسادة        ׄ   األطفال والصبٌان            ׄ  

 وبْ " ػٕزشح " فٟ ع١شٖ ٚ٘ٛ را٘ت ئٌٝ اٌؼ١ذ ٠غّغ صٛد اٌغٕبء فٟ صٛسح : -2

 جمٌلةعذبة ׄ    قوٌة شدٌدة . ׄ   غامضة خفٌة               ׄ   واضحة جلٌة                  ׄ  

 ؽؼٛس " ػٕزشح " أصٕبء ر٘بثٗ ئٌٝ اٌؾفً : -3

 الفرحة والسعادة . ׄ   االضطراب والضٌق        ׄ         الخوف والغضبׄ   اللهفة والشوق            ׄ  

 وبْ ٘ذف " ػٕزشح " ِٓ اٌز٘بة ٌٍؼ١ذ ٘ٛ : -4

 ال ٌعرف هدفا .  ׄ             عبلة رؤٌةׄ   إنشاد الشعر          ׄ   شرب الخمر والغناء                    ׄ  

 ٌُ ٠ٍزفذ " ػٕزشح ئٌٝ أؽذ فٟ اٌؾفً ثغجت : -5

 لم ٌكن راغبا فً المشاركة ׄ   ٌرى نفسه أقل منهم       ׄ      بحثه عن شدادׄ   ٌرى نفسه أفضل منهم  ׄ  
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 رب٠ٍٛط 7

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 ٔظش " ػٕزشح " ئٌٝ اٌفز١بد فٛعذ " ػجٍخ " : -6

 صامتة منطوٌة .  ׄ             تضحك وتبتسمׄ   حزٌنة متبرمة          ׄ   ترقص وتغنً                  ׄ  

 ػٕذِب سأٜ اٌٍّه " ص١٘ش " ػٕزشح " فٟ اٌؾفً :  -7

اه                   ׄ    نهره                   ׄ   ٌّ  طردهׄ       عنفه .ׄ   ح

 وبْ ٠ؾ١ػ ثبٌٍّه فٟ ِغٍغٗ : -8

 السادة واألمراء .ׄ              أبناؤهׄ   العبٌد واإلماء           ׄ   الراقصات والمغنٌات                    ׄ  

 " أال رغذ ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزشح " لبٌٙب : -9

 عمارة بن زٌاد .ׄ                   مالك بن قرادׄ   شداد            ׄ   الملك " زهٌر "                     ׄ  

 " أال رغذ ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزشح " اعزفٙبَ غشظٗ : -11

 السخرٌة . ׄ   النفً                              ׄ                        التعجبׄ   التقرٌر                  ׄ  

 ٌُ ٠غزغت " ػٕزشح" ٌٍٍّه "ص١٘ش " ؽ١ٓ لبي ٌٗ : " رش٠ش ٠ب ػٕزشح " ثغجت : -11

 سخطه علٌه . ׄ   لم ٌسمع صوته             ׄ                غضبه من عمارةׄ   انشغاله عنه           ׄ  

 اٌزٞ ٚظغ ؽذا ٌٍّؼشوخ ث١ٓ " ػٕزشح " ٚ "ػّبسح " ٘ٛ :  -12

 عبلة .ׄ   شداد                                ׄ                   زبٌبةׄ   الملك زهٌر              ׄ  

 أفط اٌؾفً ٚػبد إٌبط ئٌٝ ِٕبصٌُٙ ٌُٚ ٠ىٓ ٌُٙ ػ١ذ ثغجت : -13

 أفسد علٌهم الحفل عنترة.ׄ   حزنهم على عنترة   ׄ             غضبهم من عمارةׄ   حزنهم على عبلة   ׄ  

 اعززة " ؽذاد " " ػٕزشح " ٚعبس ثٗ ؽزٝ ٚصً ئٌٝ : -14

 الوادي الفسٌحׄ    وادي الجواء . ׄ   البراح الفسٌح        ׄ   شعب من شعاب الوادي       ׄ  

 لبي "ػٕزشح" ٌؾذاد أْ أِٗ لبٌذ ٌٗ لٛال ٌُ ٠غّؼٗ ِٓ ؽذاد ، اٌمٛي ٘ٛ : -15

 إنه فارس عبس .ׄ   إنه سٌده                 ׄ                      أنه عبد شدادׄ   إنه أبوه              ׄ  

 ئٌٝ : وبْ " ػٕزشح فٟ غفٌٛزٗ وٍّب ػ١ّشٖ األغفبي ر٘ت -16

 أخٌه .  ׄ   أبٌه                        ׄ   أمه                               ׄ   عبلة                  ׄ  

 " أرشظٝ ٌٕفغه أ٠ٙب اٌج ً أْ رؼ١ؼ ػجذا " لب ً اٌؼجبسح : -17

 شٌبوب .ׄ   عنترة                  ׄ   شداد                                       ׄ     زبٌبةׄ  

 غٍت " ػٕزشح " ِٓ ؽذاد أْ ٠مزٍٗ فىبْ ِٛلط ؽذاد ِٕٗ : -18

 سبهׄ    احتضنه . ׄ    أقبل إلٌه            ׄ    أعرض عنه            ׄ  

 أّعً " ؽذاد اػزشافٗ ثـ" ػٕزشح " ثغجت : -19

 فً نسب عنترة شكهׄ   ضٌقه من عنترة .  ׄ   خوفه من قومه        ׄ   انشغاله بالغزو                ׄ  

 اٌمشاس اٌزٞ ٚصً ئ١ٌٗ " ػٕزشح " ثؼذ ؽٛاسٖ ِغ أث١ٗ ٘ٛ : -21

 أن ٌخطب عبلةׄ   أن ٌقاتل بنً عبس . ׄ   أن ٌعتزل القتال       ׄ   أن ٌقتل نفسه               ׄ  

 (  https://dardery.site/archives/2381ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلعبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 
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 رب٠ٍٛط
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 ج: من القائل:

 (  )       أال رغذ ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزشح.  -1

 (  )       ٚأٔذ ا١ٌٍٍخ رمشػٕٟ ٚرؼٕفٕٟ.  -2

 (  )      رش٠ش ٠ب ػٕزشح ، ٠ٚؾه ٠ب ػٕزشح.  -3

 (  )    ٌُ رأد ثغذ٠ذ ػٍٝ األعّبع فىً ػجظ رؼشف أِٟ.  -4

 (  https://dardery.site/archives/2381ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلعبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 

  أجب عما ٌلً:ׄ 

 االؽزفبي .صط ؽبي ػٕزشح ٚ٘ٛ ِزغٗ ئٌٝ  -1

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

 

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

 ِب اٌغجت ٚساء ر٘بة ػٕزشح ١ٌؾٙذ االؽزفبي ثبٌؼ١ذ ؟ -2 

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

 

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

 

 رؾذس ػٓ اٌّٛلط اٌزٜ داس ث١ٓ ػّبسح ٚػٕزشح ، ٚث١ٓ و١ط أزٙٝ اٌّٛلط ؟  -3

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

 

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

 

 ِزٝ لبٌذ صث١جخ ٌؼٕزشح أٔٗ اثٓ ؽذاد ؟ ِٚب ِٛلفٙب ِٓ رٌه ػٕذِب وجش ؟  -4

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

 

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

 

 روش ؽذاد ثؼط أفعبٌٗ ػٍٝ ػٕزشح . فّب ٘ٝ ؟ ِٚب ٘ذفٗ ِٓ رٌه ؟  -5

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

 

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

 

 فّب ّ٘ب ؟  –غٍت ػٕزشح ِٓ ؽذاد ئؽذٜ خصٍز١ٓ  -6

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

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ٌّبرا سأٜ ػٕزشح ثأٔٗ غ١ش عذ٠ش ثّصبؽجخ ع١فٗ ؟  -7

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

 

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

 

 ٌّبرا غٍت ؽذاد ِٓ ػٕزشح ٍِٙخ ٌالػزشاف ثٗ ؟ ِٚب ِٛلط ػٕزشح ثؼذ أْ غٍت ؽذاد ٍِٙخ ؟  -8

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

 

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

 

 (  https://dardery.site/archives/2381ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلعبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 
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